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Protokoll fra styremøte  

 

Styremøtenummer 3 

Klokken 18:00-22:00 

Sted Hjeravegen 164, 2072 Dal 

Til stede Eirik Kvalheim, Fredrik Ek, Marita Virenius Veivåg (for Guro 

Rudberg), Asbjørn Fjeldberg Ranheim (For Hans-Jørgen Strand) 

Forfall Ronny Neskvern 

Andre til stede Aleksander Nybakk, Helena Rivedal Lindeberg 

 

 

 

Sakliste 

 

 

Vedtakssaker:  

 

Sak 0 Godkjenne protokoll fra styremøte nummer 2 

Sak 1 Fastsette serieavgift for Herrer 1 

Sak 2 Avvikle treningsgruppene U16, U13, U11, U9 og gå over til aldersbestemte lag 

Sak 3 Trekke Gutter 2009 fra påmeldt seriespill 

Sak 4 Vant 

Sak 5 Merking og hjemmekamper i Råholthallen 

Sak 6 Fastsette dato for ekstraordinært årsmøte 

Sak 7 Opprette betalingsforespørsler på avgifter 

Sak 8 Helena Rivedal Lindeberg som Ansvarlig Trener 

Sak 9 Vedta policy for 14 og 15 åringer 

Sak 10 Plan for hospitering 

Sak 11 Overgang og bytte av primærlag (Sperialcaser) 

Sak 12 Trenerkurs 

Sak 13 Lokale Aktivitetsmidler og feilregistreringer 

Sak 14 Videre tiltak for kommende sesong 

 

 

 

Orienteringssaker:  

 

O-sak 0 Treninger starter opp etter ferien  

O-sak 1 Personer som har fått godkjent politiattest 

O-sak 2 Søknadsstatus på vant og drakter 

O-sak 3 Medlemsregisteret og ny medlemsregistreringsansvarlig 
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Sak 0 Godkjenne protokoll fra styremøte nummer 2 

 

Bakgrunn: Det er utarbeidet en protokoll fra forrige styremøte 

 

Vedtak: Protokollen vedtas 

 

 

Sak 1 Fastsette serieavgift for Herrer 1 

 

Bakgrunn: Det er 9 spillere med keeper og I tillegg er det to Hockey-gutter som muligens 

blir med. Det vil si at det ser ut til å være 11 spillere. Det er høy sannsynlighet for at flere 

seniorer blir med når man får treningene i gang igjen inne. Klubben må betale 10000 i avgift 

til forbundet for deltagelse i 5. divisjon. I tillegg trenger Herrene utstyr som også 

serieavgiften vil kunne bidra til å finansiere dersom det blir flere enn 11 personer 

 

Forslag: Serieavgift på 900kr per spiller 

 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Sak 2 Avvikle treningsgruppene U16, U13, U11, U9 og gå over til aldersbestemte lag 

 

Bakgrunn: Klubben bør rydde opp etter «sommerkaoset» mtp. lag og spillere. Ved å 

avvikle treningsgruppene vil man simplifisere lagsopplegget. 

Treningsgruppene var fine da klubben hadde veldig få barn spredt over mange alderstrinn, 

men nå som det nærmer seg 70 barn viser det seg at treningsgruppene er et unødvendig 

abstraksjonsnivå som skaper mer forvirring enn struktur. Mange foreldre blander 

treningsgruppe og lag, noen treningsgrupper er alt for store, og andre (U16) ble aldri noe av 

 

Videre kan klubben ved «nyoppstart» av lag få 5000 kr i oppstartspenger til hvert lag fra 

forbundet. Seniorene betalte for oppstarten av barneidretten og det er på tide at «barnelagene» 

gir tilbake, da Herrelaget trenger fullsize mål, førstehjelpskit og annet utstyr. For øvrig 

kommer ikke Herrelaget til å trenge utstyr for 25.000kr, som er potensiale dersom man får 

5000kr i støtte for 5 lag 

 

Forslag fra Jan Erik  : Følge navngivningen til forbundet og døpe lagene: G8, J8, G10, J10 

og G/J12 

 

Det burde sjekkes opp hvorvidt G8 og J8 er konvensjon, med tanke på at minigutter 2014-

2012 spiller minirunder ifølge forbundet. Kan hende det er «Minigutt» og «Minijente» som er 

konvensjon. Her vil Marita kunne bidra med kompetanse/fasit 

 

 

Vedtak: Treningsgruppene avvikles, og klubben går over til aldersbestemte lag. 

Navnkonvensjonen for Minigutt og Minijente beholdes. Mix 2008 endres navn til G/J 12. 

G10, J10 beholdes 
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Sak 3 Trekke Gutter 2009 fra påmeldt seriespill 

 

Bakgrunn: Forbundet har satt en frist for trekking av lag. Ved trekking av lag etter fristen 

vil det forekomme en avgift som klubben ikke har økonomi til å dekke. 

Videre er Gutter 2009 et duplikat-lag. Omtrent alle barn der spiller på andre lag. Se Spond, 

samt forslag til spilleroversikt ift lag og hospitering: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_dSthEpyEYfm1MAJD37CLbV3GG0xcylDtb3mk5

20n9E/edit#gid=0 

 

Klubben får kun inn én treningsavgift per barn, så disse betaler inn serieavgiften (i 

treningsavgiften) for et annet lag. Klubben vil dermed risikere å ikke ha råd til å betale 

serieavgiften for 2009 laget. I tillegg er det bare to barn som ikke spiller på noen andre lag, så 

det virker lite hensiktsmessig for klubben å la dette lage stå innmeldt hos forbundet 

 

Det foreslås at nye barn født i 2009 fordeles på henholdsvis eldre og yngre lag avhengig av 

nivå. De starter på Gutter 2010 og flyttes så evt. oppover til eldre lag 

 

 

Vedtak: Gutter 2009 trekkes fra påmeldt seriespill 

 

 

Sak 4 Vant 

 

Bakgrunn: Kommunen ønsker å splitte på kostnadene med oss og at vi kjøper et vant som 

klubben eier sammen med kommunen 

 

Klubbens vantsøknader er allerede i gang, ref forrige styremøtereferat. Vi har blitt muntlig 

fortalt av Sparebankstiftelsen at de høyst sannsynlig vil gi full støtte til et Unihoc Premium 

vant med splitboards. Vi har allerede fått innvilget 35.000kr fra Sparebankstiftelsen til vant, 

så de sa at sannsynligheten for å få «resten» er meget høy. Grunnen til at vi ikke fikk mer var 

begrensninger i den daværende søknadsordningen (maks 50.000kr). Søknadsordningen – 

Lokal tildeling (høst 2020) som er gjeldende for fullfinansiering av vant har svarfrist (ferdig 

behandlet søknad) 16.12.2020. Denne søknaden er snart ferdig sendt inn 

 

Videre er klubben på mange måter mest tjent med å eie et eget vant 

 

Forslag: Vi stopper ikke eksisterende søknadsprosesser med sparebankstiftelsen, men 

takker pent nei til sameie av vant med kommunen 

 

Motforslag: Vi stopper ikke eksisterende søknadsprosesser med sparebankstiftelsen, og 

kommuniserer til kommunen at vi avventer til 16.12.20 slik at vi får var på søknaden først. 

Marita følger opp dette og kommuniserer med Jan Erik 

 

Vedtak: Motforslaget vedtas 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_dSthEpyEYfm1MAJD37CLbV3GG0xcylDtb3mk520n9E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_dSthEpyEYfm1MAJD37CLbV3GG0xcylDtb3mk520n9E/edit#gid=0
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Sak 5 Merking og hjemmekamper i Råholthallen 

 

Bakgrunn: Det eldste barnelaget samt herrene kommer til å ha hjemmekamper i 

Råholthallen. Det er behov for markering ikke bare der klubben skal trene (bane 3), men også 

der det er kamper (bane 1), som er ved tribunen. Målgård er vesentlig for keepernes 

sikkerhet. Det har allerede vært uheldige slag på «målvaktsfingre» som konsekvens av 

mangel på målgård på uteanlegget. 

Klubben og forbundet må også få klarhet i kamptider (sannsynligvis på lørdager?) for lagene. 

I tillegg trenger klubben å lagre utstyr i Råholthallen. Mål, etter hvert vant, baller osv 

 

Note: Seriespill kan ikke spilles uten merking 

Note: Kodebrikker må tas ut 

 

Forslag: Marita ordner med idrettskonsulenten og forbundet 

 

Vedtak: Marita fikser (kjøper ruller og starter arbeidet;) 

 

 

 

Sak 6 Fastsette dato for ekstraordinært årsmøte 

 

Bakgrunn: Se protokoll fra forrige styremøte vedr. Ekstraordinært årsmøte 

 

Forslag: 12.09 eller 13.09 

 

Vedtak: Dato for Ekstraordinært Årsmøte vedtas til 13.09 

 

 

 

Sak 7 Opprette betalingsforespørsler på avgifter 

 

Bakgrunn: Ny sesong starter, og avgiftene blir snart gjeldende. Det burde tas stilling til 

om man sender e-faktura via vipps eller venter på at medlemmene selv går inn på vipps. 

Spond kan også brukes, men klubben betaler mer i avgifter for disse innbetalingene 

 

Vedtak: Styret gjør et unntak for 14 og 15 år, slik at de betaler treningsvgift for seniorer på 

200kr, siden de ikke skal spille seriespill. Det vedtas å sende ut betalingsforespørsel på 

Spond, og etter 01.10.2020 sendes ut push-efakturaer via vipps 
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Sak 8 Helena Rivedal Lindeberg som Ansvarlig Trener 

 

Bakgrunn: Helena har en sønn på Mix 2008 og har etter forespørsel sagt seg villig til å 

hjelpe til med å trene laget. Hun spiller aktivt i 1. div i Oslo, har en lang innebandyCV og har 

vært på det svenske landslaget i hele 11 år! Dette er en stor ressurs for klubben og utrolig 

kult. Mix 2008 er i gamle U13, som Aleksander Nybakk har ansvar for. Aleksander og 

Helena vil da kunne samarbeide, være to på trening om det trengs, ta treninger forskjellige 

dager etc. (evt fordelig av dager vil kunne oppdateres på nettsiden på møtet). Prosess med 

søking av politiattest er satt i gang 

 

Forslag: Helena ønskes hjertelig velkommen 

 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

Sak 9 Vedta policy for 14 og 15 åringer 

 

Bakgrunn: Klubben kan potensielt sett få inn ungdommer i alderen 14 og 15 år. Disse har 

vi ikke noen lag til. Klubben er stiftet for å være en klubb for alle, og det burde derfor være 

en klar plan på hva man gjør i slike tilfeller 

 

Forslag: Ungdommene kan trene sammen med seniorgruppene 

 

Vedtak: Forslaget vedtas 

 

 

 

 

Sak 10 Plan for hospitering 

 

Bakgrunn: Nå som klubben (evt.) går over fra litt mer åpne treningsgrupper, til litt mer 

satte lag, er det fornuftig at det fins en plan for hospitering mellom lag. 

 

Jan Erik har laget et forslag til regelverk, og Eirik har laget et revidert forslag av denne. 

 

Det er utarbeidet et excelark med forslag fra Eirik og Jan Erik i forhold til hvilke spillere som 

hører hjemme hvor og hospiterer hvor. Ansvarlige trenere har frist innen 17.08 til å kontakte 

gjeldende hospiteringstilfeller 

 

Vedtak: Styret og Sportslig leder har utarbeidet et tredje versjons revidert 

hospiteringsreglement som herved vedtas 
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Sak 11 Overgang og bytte av primærlag 

 

Bakgrunn: Foreldre burde kunne søke om bytte av primærlag basert på spesielle hensyn, 

eget ønske, eller etter en endt hospiteringsperiode 

 

Forslag: Informere i informasjonsskriv opplegget med primærlag, hospiterende lag, og 

mulighet for særskilt søknad om overgang og bytte av primærlag 

 

Vedtak: Det skal kunne søkes basert på spesielle hensyn, og det vil bli utarbeidet 

retningslinjer for hva som defineres som spesielle hensyn. Det informeres ved behov 

 

 

 

 

 

Sak 12 Trenerkurs 

 

Bakgrunn: Det er ønske om trenerkurs/lagledere og evt. foreldre. Dette må koordineres 

med forbundet, trenere, foreldre, lokasjon (uteanlegget?) osv 

 

Forslag: Marita fix       

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

 

 

Sak 13 Lokale Aktivitetsmidler og feilregistreringer 

 

Bakgrunn: På et ukjent tidspunkt har klubben rett på å få tildelt lokale aktivitetsmidler 

basert på antall barn i medlemsregisteret. Da er det viktig at barn ikke står feilregistrert i 

medlemsregisteret. Det er per nå et medlem som står feilregistrert i (gamle?) U9. Dato og 

prosess for LAM er også viktig å finne ut av, så man ikke tilfeldigvis går glipp av noen frister 

 

Forslag: Nils helge og Marita fikser 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

 

 

Sak 14 Videre tiltak for kommende sesong 

 

Bakgrunn: Vedta tiltak for kommende sesong 

 

Vedtak: Ingen videre vedtak 
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O-sak 0 Treninger starter opp etter ferien 

Nå som mange har hatt en lang pause uten trening, kan det være fordelaktig at trenere og 

klubben oppfordrer om å ta det med ro på trening i starten. Skader kan lett skje ved at man 

kjører samme intensitet som man gjorde rett før man tok ferie. Dette er ikke alltid lurt, og 

klubben er lite tjent med masse skader ved oppstart. Spesielt gjelder dette seniorgruppene 

 

O-sak 1 Personer som har fått godkjent politiattest 

Styret oppdateres på personer med godkjent politiattest 

 

O-sak 2 Søknadsstatus på vant og drakter 

Leder oppdaterer styret på søknadsprosessen og fremdriften 

 

O-sak 3 Medlemsregisteret og ny medlemsregistreringsansvarlig 

Nils Helge Veivåg er ny Medlemsregistreringsansvarlig. Spond har også lovet å komme med 

en enklere innmeldingsmåte via app, slik at ikke hvert innmeldt medlem blir en ekstrajobb. 

Dette må følges opp med Spond 

 

 

 


