
REFERAT FRA STYREMØTE 
Avdeling Fotball 

Dato 13.05.13     Kl.:  20.00-21.30          Sted: Klubbhuset 

 

 

Tilstede 

Thomas Nordahl Pedersen, Per Inge Slåen, Nikki Konstad, Tove Eli 

Larsson, Øyvind Bakken, Monica Lund, Grethe V. Vullum, Paal 

Magnus Tødaas 

 

Meldt fravær Pål Anders Sundli, Stein Atle Gangås, Torstein Sem, Rudolf Gjengstø 

Ikke møtt  

Referent Per Inge Slåen 

 

 

Sak nr. 

Sak 

Bakgrunn for saken 

 

Vedtak 

12/13 Godkjenning av referat fra siste 

styremøte. 

 

Referat godkjent. 

13/13 

 
Orienteringer: 
Orklacup-alt i rute. 

Hermetikken-Tone Syrstadeng er 

innkjøpsansvarlig. Lotterisjef og 

vaktsjef ikke bestemt. 

Bare leder/nestleder skal uttale seg om 

aktuelle saker i media. 

KGB-statusavklaring denne uka. 

Økonomi- alt av sponsoravtaler og de 

fleste treningsavg ungd.avd er 

fakturert. 

Monica melder inn vintertreningstider 

innen 03.06.13 

Minioppsett. Mye rot i år, ser på ny 

løsning neste år.  

Orienteringer tatt til etterretning. 

14/13 Utgifter på trenerkoordinator 
 

På grunnlag av økte utgifter og 

reduserte inntekter på generelt 

grunnlag, men spesielt ifm 

kunstgressbane-prosjektet må 

utgiftene rundt lønning og utbetaling 

av kjøreregninger for 

Utbetaling av kjøreregninger for 

trenerkoordinator reduseres. Leder og 

nestleder tilbyr trenerkoordinator en 

lønning pålydende minimumsbeløpet 

på kr. 4000,-, samt en grense på 

utbetaling av kjøregodtgjørelse. 

 



trenerkoordinator reduseres. 

 

15/13 Lønning av trener på damer senior 
I 2012 fikk hovedtrener utbetalt 

minimumbeløpet kr. 4000,- i tillegg til 

kjøreregninger til blant annet 

bortekamper. Det kommer frem at 

andre i støtteapparatet legger ned 

minst like mye tid og arbeid som 

hovedtrener. 

 

Hovedtrener og hjelpetrener blir 

lønnet med minimumsbeløpet kr. 

4000,- hver, uten at det tilbys 

utbetaling av kjøregodtgjørelse. 

 

16/13 Bekledning til styremedlemmer og 

trenere/lagledere 
Gjeldende vedtak om gratis uttak av 

klær er noe gammelt og bør derfor 

bestemmes på nytt siden mye har 

skjedd siden sist. 

Styremedlemmer kan ta seg ut 

klubbgenser kostnadsfritt. Trenere og 

lagledere i alle lag kan seg ut enten 

treningsdress eller klubbgenser/-

bukse. Uttaket skal gjelde i minimum 

2 år. 

   

 

   

  

Sportslig leder 

Monica Lund 

 

Kasserer      

Per Inge Slåen 

     

 

 

Minileder 

Tove Eli Larsson 

 

Nestleder 

Thomas Nordahl Pedersen 

 

 

 

 

Styremedlem 

Paal M Tøddaas 

 

 

 

 

Økonomiansvarlig 

Øyvind Bakken 

 

 

 

 

Arrangementsansvarlig 

Grethe V Vullum 

 

 

 

 

 

Utviklingsansvarlig 

John N. Konstad 

 

 

 

 

 

 


