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STYREMØTE FOTBALLGRUPPEN 
 I.L Kvernbit 

Møtedato:  25.01.2017 

Til stede: Atle, Jan Otto, Eirik, Gunhild, Iver og Gina  

Forfall: Tom Eirik 

Referent:  Gina   

Neste møte:  
 
15. februar kl 21 
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Sak Hva gjelder saken / Vedtak Ansvar 

1/17 Juletresalg: 

• Vi hadde ca. 60.000 i overskudd minus gebyrer på iZettle og 
mCash. 

• Dersom juletresalg til neste år må vi ha VIPPS på plass, med 
konto i DNB kan vi også gjøre innskudd av kontanter på Kiwi. 

• Vi må til neste styremøte sette opp regnestykker på hva vi kan 
tjene neste år i forhold til antall dugnadstimer – dette må ses 
opp mot hva vi ev. må øke kontingenten med for å erstatte 
dette. 

• Er vi riktig plassert -> blir det bedre å stå i enden av 
kommunehuset mot veien? 

• Markedsføring + dugnadsgjengen er viktig for å lykkes 
• Gina må trekke premien på mCash 

Alle 

2/17 Kvernbit Cup: 
Atle sjekker med Sissel om hun har søkt om cup for 2017. Hun må få 
info om spillformer for 2017 slik at vi søker om det riktige. 
Nettsiden og cuppåmelding må lages/setes opp før vi kan sende ut 
invitasjon 

 

Atle 

3/17 Foreldrekontaktmøte: 
Vi må få organisert et møte for foreldrekontaktene: Tema for møte blir 
dugnadsplan – rutiner rundt cuper og dugnader – info om fair play og 
kampvert. 

 

Gina 

4/17 Samarbeid med NHIL: 
Vi har samarbeidslag med NHIL på ungdomssiden fra G14 og 
oppover. En komplisert kabal å få til å gå opp i forhold til lagene og 
antall spillere på ungdomsfotballen.  
Eirik får fullmakt til å slå sammen a-lag og juniorlag på best mulig 
måte om det er det som må til for å ha nok spillere også i 2017 
sesongen. 

 

Eirik 

5/17 Årsfest: 

• Vi bør minne på påmeldingen til alle vi møter 

• Jan Otto bestiller mat hos Gløde, sørger for drikkevarer pluss 
at bord og stoler kommer på plass. Tar dialog med Trond Egil. 

• Gina fikser quiz og premier pluss musikk  

• Eirik kontakter Anne Berit, Tone, Cecilie og Edle og hører om 
de kan stå for pyntingen. Han sjekker også om noen har noen 
som vil ta kjøkkentjeneste denne kvelden for noen kr. 

• Jan Otto sørger for at lokalene blir låst etter festen 

• Iver, Gunhild og Tom Eirik får ansvar for rydding og vasking 
av lokaler. 

• Kåring av årets…: Eirik og sportslig utvalg får fullmakt til å 
vurdere og dele ut. 

 

 

Alle 

6/17 8. mars blir det grendacup og Kvernbit skal ha ansvar for kiosken og 
kanskje stille med noen dommere. Atle sender ut til ungdomslagene 
om noen av de vil stå for kiosken. Atle sjekker hva dommerne får 
betalt og Jan Otto hører om det er noen av dommerne våre som vi være 
dommer i cupen. 

 

Atle 

7/17 Eventuelt  

 Klubbhuset: 
Dersom det er ønske om å gjøre noe er det bare å sette opp et forslag 
og søke hovedlaget om penger og tillatelse til å gjøre noe. Både hva en 
ønsker å gjøre og ha på plass hvordan det skal gjøres på dugnad. 

 

Eirik 
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 Årsmøte: Fotballen sitt årsmøte blir 8. mars kl 21. Gina sørger for 

informasjon på nettsiden. 

 
Iver ønsker ikke gjenvalg. Gunhild hører med Ida. 

 

 
      
 Skrivar  Gina Blomberg         


