Agenda
Styremøte Strømmen IF
Sted
Dato
Kl.
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SAKSNR

Strømmen Stadion
25.09.17
18:00
Styret
19:00
Styret, Espen Olsen, Lars Habberstad, Morten Teigen

TEMA

SAK

Styret

Styrets time
Vi må lage en plan for hvordan vi kan engasjere lokalsamfunnet mer.
Lagledermøte – hva betyr det å være lagleder? Kan vi som klubb bidra og
selge inn gode løsninger? Inn i årshjulet!
Vi vil få juniorstyret i gang igjen. De må ha et mandat og faktisk få lov til å
bestemme noe.
Status marked
Ansettelse av ny markedsansvarlig: Espen Gjester Pettersen starter 28.9.
Bjørn Kristian Stadheim startet 1.9. som provisjonsselger.
Re-signeringer av sponsoravtaler står på oppgavelisten.
Evaluering av frokostmøte med sponsorer: Møtet var ryddig og bra
gjennomført, gode innlegg og bra oppmøte. Egon er kanskje ikke best
egnet som lokale.
Strømmen Storsentercup G14-16 28.-29.10. Vi har solgt to av tre baner og
dommerreklame, samt fått rabattkuponger hos div serveringssteder.
Administrasjonen må lage markedsføringsplan for turneringen, både før,
under og etter arrangementet.
Markedsrådet – fått kritikk for at klubben har manglende synlighet i
media. Thor Lange er vår nye SoMe-sjef, og har tatt godt tak i dette.
NFF økonomisk rapport – vi er i Grønn Sone.
Årshjulet – arbeid med oppdatering starter nå.
Ny vaktmester/altmuligmann Christer Syversen starter 1.11. Samarbeid
med NAV og Skedsmo Kommune.
Evaluering av Åpen dag. Informasjon til lagledere kom for sent ut,
annonsen i RB ble forsinket, arrangementet var fint, været var fint,
oppmøtet elendig. Se på mulighet til å legge flere aktiviteter på samme
dag?
Evaluering av teknikkmerke: Stort oppmøte og tydelig at det var bedre
informasjon her.
Foreldremøter: Styret stiller gjerne på! Ta kontakt med janne@strommenif.no hvis dere ønsker at vi skal delta! Info må ut på nett/lagledersider.
Status rundt kvalitetsklubb
Mangler bittelitt på enkelte punkter, men vi er i rute
og håper å være i mål i løpet av oktober.
Forventninger for 2018:
Jentesatsning – Ingmar Moum takker for seg ved sesongslutt. Jentesatsing
er en utfordring og litt vanskelig, NFF er svært opptatt av dette. Vi er på
oppløpssiden på 17-årsalder avtale samarbeid Lørenskog.
Bredde - Det jobbes med breddeløsning fra G19 og nedover. Førstelagene
får all oppmerksomhet, og vi mister spillere på 2. lagene samt på
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Akademiet (som for øvrig er en suksess). Vi skal være en klubb for alle, og
neste år må dette på plass.
Marked
Draktreklame: Lage en oversikt hva vi kan selge inn av reklame på både
bredde- og A-lag (mulig annen reklame på bortedrakter) samt vise
muligheter hvor ting kan plasseres. Lagene kan selv selge inn sponsorer,
men dette må koordineres via administrasjonen.
Styret

Tre personer i styret har vært på NFF lederkurs.
Det er viktig at valgkomiteen ikke underselger hva et styreverv innebærer
og hvilke roller som skal fylles.
Neste hjemmekamp 1.10. deles det ut æresmedalje i regi av Strømmen IF
(hovedstyre).
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