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Styrereferat 11.12.18. 

Sted: Fru Haugans 

Tid: 18.00 

Tilstede: Karianne, Christian, Trine, Tommy. 

Ikke tilstede: Markus.  

Administrasjon: Håkon, Mona. 

 

Orienteringssak 26/2018 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

 

Sport a-lag: 

Teamet rundt a-laget er nå på plass. Bjørn Arve fortsetter som hovedtrener. Tommy Gløsen kommer 

inn som ny assistent trener. Eskil Larsen, Morten Romslo, Roger Pettersen og Nils P. Storem 

fortsetter i sine roller rundt laget. Treningene er godt i gang og det har vært bra oppmøte nå i 

november. Vitalijs Artjomenko har reist tilbake til Latvia, ellers er det ingen som har signalisert at de 

kommer til å gi seg. Det betyr at vi stiller et sterkt lag til neste år. 

 

Treningsleir er bestilt og laget reiser til Tyrkia 6. april neste år. 

 

Treningshelg med a- og junior lag til Fauske er booket 8-10. februar. 

 

Det er sendt ut giroer for scoringsklubben.  

 

Kaffecupen arrangeres 21-22. desember. Påmeldingen er åpnet.  

 

Sport aldersbestemt: 

Teamene rundt de fleste lagene er nå på plass. Se egen orienteringssak. Dette har vært en prosess 

som har tatt mye tid, men vi er fornøyd med å dette på plass såpass tidlig. 

 

Har hatt foreldremøte for vårt nye lag J/G7. De starter opp over nyåret. Trenere og foreldrekontakter 

på plass. Vi møter opp på deres første økt og deler ut sekker fra vår generalsponsor. 

 

Jenter født 2008 har over flere år vært få spillere og ville hatt store problemer med å stille eget lag 

neste år. Det har ført til at de også går over til Halsøy. 

 

Sammen om utvikling har hatt sin siste trening for året. Dennis Smalsundmo som har hatt ansvar for 

prosjektet flytter nå til Brønnøysund, så her må vi tenke nytt hvis «SOU» skal fortsette også neste år. 
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Administrativt: 

Håkon Stenersen har fått tilsendt sin nye arbeidsavtale og stillingsinstruks som daglig leder i ei 100% 

stilling. Det samme er Mona Berling blitt for sin 20% stilling som sportslig koordinator for 

ungdomsfotballen og seniorlag. Avtalene er underskrevet.  

 

Sokkedugnaden er avsluttet og pengene fra lagene er begynt å komme inn.  

 

De fleste årsmeldingene fra lagene er kommet inn, mangler kun fra 2 lag. Trenergodtgjørelse 

utbetales kun for de lagene som har levert årsmeldingen, ref. tidligere styrevedtak. 

 

Har gjennomført evalueringsmøte i Kippermocup gruppa. Neste års Kippermocup vil bli gjennomført 

21-23 juni. Turneringen er opprettet og påmeldingen er åpnet. 11 lag har allerede meldt seg på. 

 

Orienteringssak 27/2018 

Trenerteam og lag 2019. 

Vi har lyktes å komme i mål med nesten samtlige lag. Litt uavklart hva som skjer med jentene født 

2011. Det jobbes med å finne en god løsning her. 

 

A-laget  

Hovedtrener:  Bjørn Arve Lund 

Ass.trener:  Tommy Gløsen 

Lagleder: Roger Pettersen 

Keepertrener: Eskil Larsen 

Fysisk trener:  Morten Romslo 

Material: Nils P. Storrem 

 

Junior  1  

Hovedtrener:  Joakim Finsås 

Ass.trener: Stian Iversen 

  

Junior 2  

Hovedtrener:  Mads Ingebrigtsen 

Ass.trener: Lennart Heggli 
 

G16   

Hovedtrener:  Gjermund Kjønigsen 

Ass.trener:   Vegard Vordal 

 

G15   
Hovedtrener:  Jostein Wie 

Ass.trener: Simen J. Johnsen 
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G14  

Hovedtrener:  Martin Herring 

Ass.trener: Øyvind Reinfjell 

Ass.trener: Christian Lind 

Ass.trener: Daniel Lyeng 

 

G12/13  

Hovedtrener:  Morten Romslo 

Ass.trener: Bent Atle Holand 

Ass.trener:  Heidi Forbergskog 

Ass.trener:  Ali Ahmed Mohamed 

 

G11  

Hovedtrener: Bent Kirkerød 

Ass.trener: Kim Rune Thoresen 

Ass.trener:  Kenneth Sætermo 

Ass.trener:  Alex Benjaminsen 

 

G10  

Hovedtrener: Freddy Sandvær 

Ass.trener:  Kent Inge Storesund 

 

J9/10  

Hovedtrener: Madelen Bråthen 

Ass. Trener: Pål Gunnar Hansson 

Ass.trener:  Lill Tove S. Brattbakk 

 

G9  

Hovedtrener: Svein Erik Digermul 

Ass.trener:  Susanne Angell 

 

G8  

Hovedtrener: Kim Robert Sørfjell 

Ass.trener:  Martin Herring 
 

G/J7  
Hovedtrener: Lasse Farstad 

Ass.trener:  Jostein Rørvik 

Ass.trener:  Tom Bertil Eriksen 
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Sak 28/2018 

Årets trenerteam 2018 

Vi har sendt ut nominering til årets trenerteam i alle facebookgruppene til lagene våre. Samt sendt 

den ut på epost til trenere og foreldrekontakter. Her har responsen vært dårlig og vi ønsker flere 

nominasjoner. Vi sender ut nominasjonene på nytt og utvider fristen. Hvis det ikke kommer inn flere 

nominasjoner så dropper vi saken. 

 

Sak 29/2018 

Budsjett 2019. 

Budsjettet viser et overskudd på 531 kroner. 

Inntektene er ca. de samme som i 2018. Litt opp på kontingentene etter vedtak gjort på årsmøte om 

å heve disse. Litt ned på inntekter på a-lag da det er færre kamper i avdelingen enn forventet. 

Økning på kursutgifter da dette er et av satsningsområdene våre. Økning på reiseutgifter junior da vi 

ønsker en større satsning her. Også økt på utgifter til Kippermocupen da vi skal gjøre noen 

investeringer til turneringsstart.  

Budsjettet fremvises på årsmøte. 

Vedtak: «Budsjett 2019 vedtas slik det foreligger» 

 

Sak 30/2018 

Permisjon daglig leder. 

Daglig leder har pappapermisjon i 10 uker fra 1. mars. Det ble diskutert mulige scenarioer og hvordan 

vi løser dette. Ingenting ble bestemt så vi utsetter saken til neste styremøte. 

 

 

 

 

 


