
 

 

 

 

 

 

Tilstede: Kristian, Henrik, Cathrine, Roger, Anne, Heidi 

Meldt forfall: Eirik 

Ikke tilstede: Tom Alexander 

Sak 1: Lagbilder/klubbkatalog v/Fovea 
Bjørn Pettersen fra Fovea måtte melde avbud, skulle i utgangspunktet komme neste møte. Nå har 
det dog dukket opp en annen sak som trenger litt tid, så dette utsettes til etter årsmøtet. 

Handling/vedtak 
Vi prøver å få til en ny avtale med Bjørn Pettersen. 
 
Utføres av: Kristian 
Frist: Så fort innkallelse er sendt 
 

Sak 2: Oppfølginger fra forrige møte 
1. Komiteer:  

a. Valg 
Forslag til valgkomitéløsning fremover: De som trer ut av styret tar over – ellers 
sitter man videre – finne ordning på hvem som sitter videre, for eksempel hvis noen 
blir i styret. De som har vært der minst? 

b. Arrangement 
Kun G11 har meldt seg – øvrige plasser fylles ved loddtrekning hvis ingen har meldt 
seg innen mandag 27.1. Samles kort tid etter dette, Kristian deltar på første møte. 
Spørre om vi kan reklamere for ”vår” kiosk! 

2. Vantboden 
Fått bekreftelse på at det bare er å kjøpe inn – vi får bistand til å montere. Roger er på 
saken. 

3. Førstehjelpskurs 
Eirik driver å prøver å finne en dato. Litt problematisk å få tak i møterommet i januar, tidlig 
februar, så det blir mest sannsynlig i begynnelsen av mars. 

4. Økonomi 
Regnskapet er ført ¼. Skal være ferdig og klart til overlevering revisor senest 17.2.  
Soon stadig ikke betalt!  

Handling/vedtak 
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1. Komiteer: 
a. Årets valgkomité skal besettes av følgende lag: G11 (leder), D1 (medlem), H2 (vara). 

Skal være besatt innen mandag 27.1 – lagledere gjør loddtrekning. Vedr. forslag: 
mulig at det fremmes på årsmøtet. 

b. Loddtrekning utføres innen mandag 27.1. 
2. Få montert så snart som mulig 
3. Håper å få spikret dato snart 
4. Purring sendes til Soon. 

 
 

Sak 3: Lavterskel 
Ingen påmeldinger til 24.1 – prøver igjen 7.2. Vi må vurdere hva vi gjør neste sesong for å gjøre det 
mer lukrativt. Kinobilletter – annen premie som gulrot? 
Nå har egentlig gjort det vi kan med de ressursene vi har, flyers i fleng, alle store skoler minus Ås.  
 
Kristian purrer igjen på lagledere OG møter opp på trening mandag 27.1 og reklamerer. Går det ikke 
da, med minst 4 lag, avlyser vi hele greia. 3.2 er det go/no go. 

Handling/vedtak 
Kristian purrer igjen på lagledere slik at vi forhåpentligvis får i gang våre egne gutter. Går det ikke da, 
med minst 4 lag, avlyser vi. 3.2 er siste frist. 
 
 

Sak 4: Virksomhetsplan 
Det jobbes med å føre inn forslag til ambisjoner en kveld før årsmøtet slik at det kommer på plass. 
Når det gjelder ansvarsområder, forfatter styret et forslag til årsmøtet om at det skal opprettes 
komiteer for sponsor/økonomi, arrangement, markedsføring og rekruttering. Forslaget går ut på at 
alle seniorspillere skal sitte i en komité og at alle lag skal være representert i alle komiteer. 
Komiteene vil bli ledet av en representant fra styret og vil få delegert oppgaver herfra. Utover det 
organiserer de seg selv mest sannsynlig.  

Handling/vedtak 
Eirik inviterer til møte, mens styret i felleskap forfatter et forslag til årsmøtet. 
 

Sak 5: Eventuelt  
1. Årsmøte: finner sted 17.3 klokken 19.00 
2. Neste styremøte: 18.2 klokken 18.30 
3. Rekruttering: Arrangere treningskamper mot skolelagene for jenter. Kristian er allerede inne 

på Ski vgs i forbindelse med å arrangere treninger på tirsdager for jenter. 
4. Samarbeid med fotballen? Henrik tar kontakt med Ragnhild, får kontakt av Kristian. 
5. Mosjon: Rekrutteing: Kristian har glemt å sende ut mail til foreldre – gjøres ASAP! 

 



 

 


