Agenda
Styremøte Strømmen IF
Sted
Dato
Kl.
Innkalt

SAKSNR

Strømmen Stadion
22.08.17
18:00
Styret med unntak av Espen Hoff
Espen Olsen, Lars Habberstad, Per Ole
Otterness

TEMA
Sport

Marked

Økonomi

Kvalitetsklubb
Diverse

SAK

ANSVARLIG

Status rundt sport
Storsenter cupen. Kunne vært bedre markedsført, honnør til de som
greide å gjennomføre arrangementet!
A-laget
Sommervinduet – EO har gjort en god jobb gjennom vår og sommer. Vi
er den eneste klubben som ikke har brukt penger i sommervinduet, slik
har det vært de siste 6 årene, og vi kommer dårlig ut i forhold til f.eks.
Ull/Kisa, som har mye større budsjett, morgen- og
ettermiddagstreninger og egen ansatt fysio. Sette opp plan for hvordan
og hva som skal til for at vi skal nå kvalik neste år, samt hva dette
økonomisk innebærer, slik at vi i høst jobber mot dette målet.
Ungdoms avd.
• Diskutert status rundt G14 og G16-2, fått i stand løsning ut
sesongen for G16-2.
• Vi har fått til mye på satsing, men avstand til bredde har blitt
for stor, og breddelagene sliter med motivasjon etc.
• Har vi nok trenere i ungdomsfotballen?
• Barnefotballen: Hvordan kan «pappatrenere» få faglig
påfyll/motivering. (Hører inn under trenerkoordinator-rollen).
Se litt på hva de savner og hva vi enkelt kan gjøre for
inspirasjon.
Markedsaktiviteter 3. kvartal
Kronekamp – overlates til markedsrådet, anbefaler Kisa-kampen 22.10.
Hva skal vi jobbe med helt konkret ihht. årshjulet, formøte før
markedsrådsmøte.

Status rundt økonomi
Grønn sone både halvår og helår, litt mindre marginer enn i fjor. Vi har
ca 2 mill på bok, unntatt lagskonti.
Status kvalitetsklubb
Gikk igjennom økonomi-delen. Vi har fått en del dokumenter på plass.
1.10. kamp mot Start, deler ut æresmedlemsskap til Vanja Sortnes og
Jørn Nielsen.
Klubbkveld i september, informasjon skal komme ut 2-3 uker i forveien.
Gå igjennom årshjulet på neste styremøte.
Gå igjennom hvordan vi skal jobbe i høst, herunder kommunikasjon.
Generalsponsor
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Begynne å tenke på strategi for neste år.

Generalsponsor

