PROTOKOLL

Styreperiode: 2019-2020
Styremøte nr. 8/19
Sted: Dalheim Samfunnshus
Dato: 10.9.2019 kl. 19:30

Thomas A. Sagen (som ledet møtet)
Tilstede
Evelyn Lindheim-Eriksen
av styrets
medlemmer: Henning Blom
Hanna Caquet
Mona Holtedahl
Hanne Bartnes
Ewelina Sternal
Forfall:

Ingen

Andre:

Ingen

1.0.8/19

GODKJENNING AV REFERAT FRA 20.8.2019
Referatene var utsendt i forkant av møtet.
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

2.0.8/19

STATUS FOTBALLGRUPPA, OPPSTART 2013-KULL
Thomas orienterte kort om situasjonen i fotballgruppa, som nå står uten egen leder. Det er
sendt ut informasjon til alle trenere/ledere om rollen som må rekrutteres, men så langt har det
ikke kommet noen innspill. Det informeres videre via facebook og klubbsystemet, og en plan
for videre fremdrift legges i neste styremøte.
Det er lagt ut informasjon på klubbens nettsider om oppstart av nytt 2013-kull. Foreløpig
mangler trener og lagleder, og dette må på plass før laget startes opp. Det sendes informasjon
til alle barn på 1. trinn via skolen før høstferien (ranselpost), og publiseres på facebook.
2011-2012 kullet ønskes foreløpig holdt samlet, men dette må vurderes i samråd med
lagledere og trenere før neste sesong.
Vedtak: Tatt til orientering.

3.0.8/19

FERDIGSTILLING AV TRENINGSPARKEN
Thomas orienterte om arbeidet rundt treningsparken, som ferdigstilles uke 37.
Det gjenstår skilting fra leverandøren, litt opprydding/planering og endelig prosjektregnskap.
Når alt er på plass vurderes det en formell åpning, hvis mulig med en instruktør til stede som
kan gi litt råd og veiledning om bruk av apparatene. Før øvrig er parken åpen for fri bruk
for alle besøkende.
Vedtak: Tatt til orientering.

4.0.8/19

GJENNOMGANG AV SPONSORLISTEN
Henning orienterte kort om status for arbeidet med sponsorer. Det gjenstår fortsatt noe arbeid
og avklaringer, og arbeidet avsluttes innen oktober. Arbeidet for 2020 starter i november,
og Thomas kontakter Joker for videre samtaler om en ny periode.
Vedtak: Saken tas opp igjen i neste møte.
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5.0.8/19

LANSERING AV STØTTEKORTET
Evelyn informerte om en ny avtale med Fet Pizza som blir med som leverandør på
støttekortet. Samlet er det nå grunnlag for å lansere kortet, og Thomas ser på design
og oppsett på web. Fotballavslutningen vil være aktuell som lanseringstidspunkt, og alle
som tegner seg for kort i 2019 får kort som gjelder ut 2020. Pris kr. 400,Kort eiere som ikke er medlemmer, får støttemedlemskap inkludert for 1 år.
Vedtak: Støttekortet lanseres så snart det er klart.

6.0.8/19

FORSLAG OM KLUBBFOND OG TRENINGSSTØTTE
I påvente av nye kommunale eller statlige ordninger (aktivitetskort) diskuterte styret aktuelle
ordninger som midlertidig kan fungere som støtte til barn/ungdom der økonomi er en
utfordring. Som eksempel kan dette gjelde enslige forsørgere eller lavinntektsfamilier av andre
årsaker. Styret diskuterte muligheten for et prøveår i 2020 der det avsettes egne midler i
budsjettet for treningsstøtte, som medlemmer kan søke på. Innkommende søknader behandles
av kasserer og leder i fellesskap, underlagt taushetsplikt.
Vedtak: Styret vurderer rammene for en slik treningsstøtte i forbindelse med
budsjettbehandlingen, og informerer via nettsidene når ordningen eventuelt etableres.

7.0.8/19

OPPFØLGING MOT IDRETTSRÅDET 2020
Thomas orienterte om behovet for tettere oppfølging mot idrettsrådet i nye Lillestrøm
kommune, for å sikre at prioriteringslisten for spillemidler ikke forskyves, og at
gratisprinsippene for lån/leie av kommunale anlegg videreføres. Dette er viktige saker for
Dalen, med langsiktige økonomiske konsekvenser. Dalens representant til idrettsrådet
Sigmund Valberg har deltatt på informasjonsmøte rundt spørsmålene, og det foreslås et
oppfølgingsmøte med styret i oktober for å få oversikt i saken.
Vedtak: Valberg kalles inn til styremøtet i oktober.

8.0.8/19

JUBILEUMSKOMITE FOR 2021
Styret har tidligere vedtatt å nedsette en jubileumskomite for å arbeide med et eget
«jubel-program» for sesongen 2021. I forkant av dette bør en arbeidsgruppe komme med
forslag til aktiviteter og arrangementer, slik at styret kan gi et mandat og en økonomisk ramme
til komiteen. Styret ble enige om å nedsette et midlertidig «Kanskje-utvalg» bestående av
representanter fra alle lag/grupper. Utvalget vil bli bedt om å gjennomføre en idedugnad
for å få frem et bredt engasjement blant medlemmene. Forslag til Jubileumskomite planlegges
fremlagt for årsmøtet.
Vedtak: «Kanskje-utvalget» startes opp høsten 2019 med ferdigstilling på årsmøtet 2020.

9.0.8/19

OPPSTART AV KOMIE FOR ÅRSFESTEN
Styret igangsetter nå planer for Årsfesten på Dalheim 23. November. Festkomiteen
sammenkalles av Mona, og det startes søk etter aktuelle live band. Rammene fra 2018
videreføres med middag og festtale. Foreløpig cover charge kr. 200,- Det sendes ut
forhåndsinformasjon via facebook og på nettsidene. Komiteen orienterer videre på
styremøtet i oktober.
Vedtak: Tatt til orientering.
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10.0.8/19

POST / EVENTUELT
10.1.8/19 – Byttedag for sportsutstyr
Mona la frem et forslag om å innføre en byttedag av fotballutstyr / treningstøy / sko
slik at spillere i barnefotballen kan bytte seg i mellom. Styret mener mars måned, og i god tid
før sesongstart, er beste tidspunkt. Dettes tas med i aktivitetsplanen for 2020.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21:15. Neste ordinære styremøte avholdes på Dalheim 8. okt. kl. 18:00.
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