Agenda
Styremøte Strømmen IF
Sted
Dato
Kl.
Innkalt

Strømmen Stadion
21.03.16
18:00
Styret
Administrasjonen, Espen Olsen, Lars
Habberstad

SAKSNR

TEMA

1

Informasjon om
drift fra Adm

SAK
Administrasjon presenterer seg. Informerer om daglig
drift.

ANSVARLIG
MT/SFB/CS

Styret ble informert av daglig leder og Camilla om deres
arbeidsoppgaver.
2

Sport

Sport presenterer seg, og informerer om status.

EO/LH

Lars og Espen H informerte om status på A-lag, bredde
og akademi.
3

Kvalitetsklubb

Camilla informerer om kvalitetsklubb, hvor vi står og
forslag til veien videre.

CS

Camilla ga en kort innføring i prosjektet
«kvalitetsklubb».
4

Akademi
klassifisering

Camilla informerer om akademiklassifisering, hvor vi
står og forslag til veien videre.

CS/MT

Camilla var med NTF til La Manga på seminar rundt
akademiklassifisering. Her har vi en vei å gå.
5

Økonomi

Daglig leder formerer om status på økonomi.

MT

Det ble kort info fra DL.
6

Informasjon

Informasjon fra Styreleder (SL) og nestleder (NL) om
saker fra forrige styret som er pågående prosesser.
SL og NL informerte om de prosjektene som det har vært
jobbet med i forrige styre. 2016 ble sett på som et
«anleggs-år» hvor mye fokus ble lagt for å få ny 9-er
bane på plass, samt skifte gress på hovedbanen. Dette
ble utført av Ingmar fra styret, sammen med Lars H,
Øyvind C og DL.
Det ble også informert om marked arbeidet.

Generalsponsor

GMS/EH

Agenda
Styremøte Strømmen IF
7

Ansvar i styret

Rollefordeling i styret. Gjennomgå hvilke ansvarsfelt
som hver enkelt skal ha i styret. SL og NL informerer om
erfaringer fra siste styreperiode.
 Styreleder
 Sport
 Marked
 Arrangement
 Kvalitetsklubb

GMS

Fordelingen i styret blir:
Geir M – Styreleder og kommunikasjon
Espen H – Sport.
Jon Are – Marked
Henriette – Kvalitetsklubb og marked
Janne – Kvalitetsklubb og sekretær/Møtereferent.
Arrangement står midlertidig åpen.
8

Styremøter

9

Sport

Styret fastsetter møtedatoer for faste styremøter ut
2017.
Styret fastsetter/har mening om gjennomføring av
styremøter. Fast agenda og form.

Sak fra Årlige møtet meldt inn av Magne Wold
 Økonomisk startpakke til de nye lagene.
Styret er innstilt på å få i stand en god løsning for dette
forslaget. Styret ønsker ikke å låse noen sum, men
ønsker å få startet dialog med Magne for å få mer
klarhet i hva han spesifikt har lagt ut for. Videre ønsker
vi å utvide antall cuper for de yngste fra 1 til 2 som
klubben betaler.

Generalsponsor

GMS/Alle

GMS

