
 

 

 

 

 

 

Tilstede: Henrik, Eirik, Kristian 

 

Sak 1: Follomesterskapet 
Vi må ha en pokal i år også.  
Siden det er såpass tidlig på sesongen, kjører vi kun én aldersbestemt kamp. Vi flytter da 
plasseringskampen til samme tidsrom.  
I forhold til handling har vi Nils vi kan kontakte (Kiwi Finstad). 
G12 og 14 må få vaktliste tilsendt. 

 Pokal: Eirik 

 Kjører kun én aldersbestemt kamp. 

 Kristian hører med Nils om handling 

 Henrik videresender vakter til G12 

 Kristian sender til Christian 

 Kristian handler. 

Handling/vedtak 
Eirik fikser pokal.  
Henrik sender ut vakter til G12. 
Kristian hører med Nils om handling, sender vakter til Christian for distribusjon til G14 og fikser 
handling. 
 
Frist: ASAP 
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Sak 2: Sesongstart 
Komiteene ble bemannet. Vi sender ut relativt snart (må bare få på plass aldersbestemte 
representanter i alle). Siden vi har en litt annen situasjon på aldersbestemt enn vi så for oss, kjører vi 
G12/14 som én gruppe i komitébemanningen. 
 
Den nye hjemmesiden er så og si klar for lansering - dette gjøres etter Follomesterskapet. 
 
Kristian introduserer Trello som planleggingsvertøy for styret og komiteer. Det kommer til å lenkes 
til boardene fra hjemmesiden slik at det blir full åpenhet rundt arbeidet vi gjør. 

Handling/vedtak 
Hva skal gjøres?/Hva vedtas? 
 
Utføres av: Kristian håndterer hjemmeside og Trello 
Frist: 13.9 for hjemmeside, 20.9 for Trello 

Sak 3: Idrettskolen 
Vi har fått invitasjon til fire økter. To stk 9.10 klokka 18-19 og 19-20 (2.klasse og 3-4 klasse) og to stk 
16.10 begge klokka 19-20 (3-4 klasse og 5-7 klasse). 
 

Handling/vedtak 
Høre med Eivind om 3. og 4. klasseøktene. 
Høre med Preben om 5. til 7. klasse 
Jeg eller Eirik hvis det trengs. 
 
Utføres av: Kristian 
Frist: Follomesterskapet 
 

Sak 4: Trenerkontrakter 
Alle godkjent - trenger å lage en til Kristian. Før Follomesterskap 

Handling/vedtak 
Lage den siste trenerkontrakten og få sendt ut. 
 
Utføres av: Eirik 
Frist: Follomesterskapet 
 

Sak 5: Møteplan 
Det er vanskelig å finne en felles dag som passer for samtlige. Vi landet derfor på en dag vi tror 
passer flest minst dårlig. 

Handling/vedtak 
Onsdager blir møtedag. Tidspunkt for styremøter blir 20.00. Møteplan kommer. 
 



 

 

Utføres av: Kristian 
Frist: 20.9 
 

Sak 6: Trenerforum 
Eirik inviterer trenere, setter dato. Torsdager. Del 1 er fys og førstehjelp, del 2 er keeper. Del 3 
kommer, forhåpentligvis med noe eksternt. Første (del 0): 25.9 som intro, Invitasjon sendes ut 
raskest mulig etter møtet. 
 

Sak 7: Eventuelt 
1. VIB (Velkommen til innebandy): 4 timers kveld (2 timer teori + 2 timer praksis). Fredag 

24.10.  Invitasjon går ut raskest mulig etter møtet - Kristian putter Eiriks utkast til invitasjon 
inn i malen. 

  


