
 

  

 

 

                  Referat      
  
Fotballgruppemøte - SSK  

Dato: 29.06.2020 Tid: 18:00 – 20:00 Møtenr: 1 / 2020 

 
Referent: Inger Lise Sekkingstad 

 
Tilstede: Ronny Ekren,Yvonne Johnsen, Jarle Skage, Kim Straume, Hattun Rune Bø, 

Oddvar Arefjord,  

Frafall: Knut Inge Sylta – økonomi 

Nr. Sak Ansv. Frist 

1. Arrangement rundt hjemmekamper 
Forslag om å arrangere møte med Svein Olav og Cecilie i uke 27. 
Trenger en ansvarlig ressurs som kan være Arrangement- og 
Markedsansvarlig.  
 
Vedtak:  
Kalle inn til møte med hovedstyreleder og nestleder tirsdag 30.06.2020 kl 
18:30.  

- Marked + arrangementsansvarlig 
- Ønske om at klubben innvilger 20% stilling med provisjonslønn fra 

sponsorinntekter. 
- Få frem oppsidene ved å ha en slik ressurs (Bedre struktur på 

arrangement/mer profesjonalitet og fokus på jobb med 
markedsaktiviteter/sponsorer) 
 

Sette opp eget møte ift arrangement 
- Arrangere de 2 første hjemmekampene 
- Speaker 
- Facebook gruppe – hvem administrerer denne? 
- Dugnadsgruppe – forslag om at 06 og 07 laget arrangerer og at de 

slipper annen dugnad 
- Klubben stiller med sikkerhetsansvarlig – fast person som meldes 

inn i NFF. 
- Klubben organiserer med kafé vogn. 
- Få en oppskrift fra tidligere arrangements ansvarlig 

 
 
 
 

Ronny  



 

2. Sponsorarbeid 
Ønske om å starte dette snarlig. 

- Få oversikt over tidligere sponsorer (Ronny hadde med en oversikt) 
- Mange små, samme beløp, f.eks 5.000 hver 
- Meny/Rema 1000 sponse mat A-lag? 
- Thon Hotel – sjekke m/Dan 
- Sende ut en mail til alle 
- Lage DM m/Renate (?) 
- Kan Renate ringe og følge opp? 
- Lage en liste over hvor sponsorene blir eksponert 

o GodMorgenNorge i august,  
o VG/BT 

 
Vedtak: Jarle lager et utkast til mail for sponsorene 

 
 
 
Jarle 

 

3. Medieansvarlig fotball 
Tre aktuelle kandidater 

- Student fra Fana, ønsker betalt 
- Student fra Oslo, kommer i august, tar det på dugnad, trenger utstyr 
- Student fra Loddefjord, trent av Renate, ferdig i militæret i juli, 20 

år, 3 år media/kommunikasjon, tar det på dugnad,  
Oppgaver 

- Reporter ved cup’er, intervju før og etter kamp – Sotra TV (?) 
- Lage kampprogram (QR-kode for kamp program, skanne ved 

ankomst) 
- Være aktiv på Instagram / Facebook etc 

Se etterhvert om denne stillingen kan lønnes 
 
Vedtak: Prioritet å få denne ressursen på plass. Student fra Loddefjord 
tilbys oppgaven 

Ronny  

4. Cuper 
Forslag til Cup’er: 

- Cup for ungdom 13-16 år (ukedag + helg), august. 
Arrangør: A-laget herrer - spørre Renate 

- Innecup (3-er + 5-er), november. 
Arrangør: Damelaget v/Marita? 
Forslag til fordeling: 50% til laget, 50% til klubben 

- Innecup (7-er), februar. 
- Vintercup (?), januar. 
- Nordic Spring Cup U14 og U16  (11-er), 2 helger i april/mai. 

Elite cup – invitere Europeiske klubber, akademier 
Kretsen stiller med dommere (?) 

- Sartor Maskin vår cup. 
 
Vedtak: Kim som er arrangements ansvarlig, finner ressurs som kan drive 
dette/ha hovedansvaret. 

Kim  



 

5. Dommere 
Klubben har nok dommere å ta av 
Dommerkurs FØR cup’ene starter, flytte oppsatt kurs til før første cup. 
Kurs holdes av kretsen 
Viktig at alle dommere får praksis 
Vester til nybegynner dommere, drakter til 7’er/9’er kamper og oppover 

Hattun  

6. Innkjøp av kamera. 
A-lag herrer ønsker kamera. Dette er også etterspurt av andre lag.  
A-laget vil ha prioritet. Andre lag kan bruke dette også. 
Lagleder for A-laget vil ha ansvar for kameraet. 
 
Økonomi: 

- Kan leies ut  
- Pris på kamera + lisens 

 
Vedtak: Sjekke pris og regler for innkjøp 

Jarle  

7. Sotra SK Ungdomsutvalg 
Forslag til hvordan et Sotra SK Ungdomsutvalg kan fungere. 
Som et tiltak for å gi ungdom medbestemmelse i Sotra SK er dette blitt prøvd 
ut i en del klubber i bergensområdet.  Tanken er å skape et forum der 
ungdom får snakke med andre ungdommer og voksne om sin fotballhverdag. 
Dette kan være et bindeledd mellom ungdom og voksne i klubben. 
Hensikten er å oppdage eventuelle utfordringer, og gjøre noe med de før det 
utvikler seg til problemer, og spillerne slutter.  
Ungdomsutvalget i klubben bør bestå av en rep fra hvert lag i 
ungdomsgruppa, og en eller flere voksne med ansvar for ungdomsfotball. 
Det må være spillere fra gutte- og jentesiden i dette utvalget. Leder for dette 
utvalget rapporterer til Sportslig utvalg (SU). Der SU rapporterer til 
fotballgruppen. 
 
De andre idrettene bør også ha et tilsvarende utvalg. Dette kan sikre bedre 
samarbeid på tvers av idrettene og hjelpe til med å redusere frafall i begge 
gruppene.   
 
Utvalget kan gi innspill i forhold til:  
• Treningstider  
• Satsingsområder  
• Satsingsnivå  
• Dugnader  
• Cup deltakelse (lage til Fun Cup hvert år der man kan spille både Fotball 
og Håndball i samme cup) 
• Nye ungdomstilbud fra klubbens side 
• Sosiale tiltak rundt laget og i klubben 
 
 Et velfungerende ungdomsutvalg kan være med å redusere 
frafallet – og også ha verdi med tanke på å rekruttere nye 
tillitsvalgte 

Jarle/ 
Ronny  

 



 
    

 

Ronny Ekren    Yvonne Johnsen   Jarle Skage 
Styreleder   Nestleder   Ansvarlig Ungdom/A-lag herrer 
 
 
 
 
Kim Straume    Hattun Rune Bø   Oddvar Arefjord 
Ansvarlig arrangement   Dommeransvarlig   Ansvarlig A-lag Damer 
 
 
 
 
Inger Lise Sekkingstad 
Ansvarlig Barn 

 

 
 

7. Ungdomsutvalg forts. 
 
Vedtak: 
Spille inn til hovedstyret behovet for et slikt utvalg, og at andre idretts 
grupper bør ha samme utvalg. 
Laglederne kommuniserer ut til spillerne, organiserer valg, og spillerne 
velger sin representant. 
Leder av utvalget må ha egen mailadresse for innspill. 

  

8. Klubbens økonomi 
Boligmessen ble trukket tilbake, og klubben tapte leie inntekter. 
Permitteringer – alle er nå tilbake 
Tiltak har gjort at økonomien er bedre (tall?) 
Bussen er i drift igjen og gir inntekter på eksterne oppdrag. 
Hvis det opprettes egen stilling arrangement/marked, må det hentes inntekter 
fra cup’er, sponsorer etc. 

  


