Referat
Styremøte Strømmen IF
Sted
Dato
Kl.
Innkalt
Kl.
Innkalt

Strømmen Stadion
25.09.17
18:00
Styret
19:00
Styret, Espen Olsen, Lars Habberstad, Morten
Teigen, Espen Gjester
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Juniorstyre etablering: Hvilke oppgaver skal ligge her, og hvilket mandat
skal de ha? Ønsker at nytt juniorstyre er med på å utarbeide mandat, at
de skal ha få, men klare oppgaver, samt eget budsjett.
(Gratis)kamper eller arrangementer på stadion: Invitere naboklubber.
Invitere ballhentere fra naboklubber. Styret utfordrer admin til å invitere
noen til gratis inngang på siste hjemmekamp mot Bodø/Glimt!
Status rundt marked
• Presentasjon av Espen Gjester. Vi ønsker velkommen til klubben,
og hyggelig å se at han allerede har mye på blokka.
• Status re signeringer – har mål om å besøke alle våre sponsorer,
er allerede i gang. Ca 1,2 mill skal resigneres, 572’ i rene penger,
resten er barter og kick-back-avtaler. Tips til sponsorer mottas
med takk – f.eks. få lagledere til å spørre på lagene sine.
• Planlegger tre turneringer 2018. Startet jobb med medlemsapp
mål lansere 12/17. Ser på mulighet for kampprogram og SIFbladet, innføre Lime CRM. Andre planer: Gjøre A-laget mer synlig,
lage «kjendiser», mer brød og sirkus på kamper, bedre VIP, pusse
opp brakka, fra stadion til arena. Skape mer engasjement, mer
publikum. 4-6 faglige sponsorsamlinger, 2-3 sosiale
sponsorsamlinger. Planlegger samling 14.11. på Bowling 1.
Status rundt sport
• A-Laget – bekymret for at alle lag bruker mer penger og har bedre
sportslig opplegg enn oss. Neste år møter vi hele åtte
fulltidsproffe lag. Olsen mener vi har for få og for dårlig utnyttede
ressurser rundt laget. Presentert kostnadsoverslag for økt satsing
2018 med merkost til støtteapparat på 158.500,-. Planen er
realistisk, og styret er positive.
• Elite ungdom – vi får en utfordring med junior interkrets og
rekruttlag. Neste år skal det satses på bredde, og vi må følge opp
at satsing både på bredde og elite er forankret i Strømmen IF og
vårt hovedfokus som er spillerutvikling.
• Samarbeid jentefotball med Lørenskog – Lørenskog har fått
utfordringer, og intet har skjedd med jentesamarbeid p.t.
Status rundt økonomi
NFF økonomisk rapport. Fortsatt grønn sone!
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Kvalitetsklubb Status rundt kvalitetsklubb
Vi er godt i gang, og mangler kun få ting, 1.12. bør være oppnåelig dato.
Generalsponsor
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