
 Referat 

Møte i Hovedutvalg for Fotball 
Dato: 24.09.2021                                                                                 
Tid: 19:00-21:00 

Referent: Susanne Johnsen   

Tilstede: Ronny Ekren, Olav Sanden, Oddvar Arefjord, Hattun Bø, Susanne Johnsen, 
Anita Vindenes 

  

Frafall: Kim Straume   

 

Nr. Sak Ansv. Frist 

1. «Sotra SK Tariffen» 
 
Gruppen tok opp igjen saken om lik trenergodtgjørelse på kullansvarlige i 
håndball og fotball. Sum øker for hvert år. Før sommeren tok gruppen en 
gjennomgang med SUene som mente summene var ok. Vi tilbakemeldte til 
daglig leder at summene på barnefotball var høye og at det ikke var kommet 
store tilbakemeldinger på ungdomsfotball.  
 
Dagens situasjon er annerledes, og vi må sette oss ned igjen sammen med 
SUene for å gå gjennom tariffen på nytt. 
 
Aksjon: 
Kall inn på møte med Renate, SU barn og ungdom, samt Dan.  
 

Susanne Uke 40 

2. Utviklingsansvarlig og trenerveileder 
 
Det er ønsket fra flere trenere at det er mer synlighet fra utviklingsansvarlig og 
trenerveileder. I «Roller og mandater 2021» fra klubbens hjemmeside hvor 
oppgavene til trenerveileder står beskrevet står det blant annet at 
trenerveileder skal arrangere trenerforum, samt at det skal være en individuell 
oppfølging av trenere på ungdomstrinnet. 
 
Aksjon: 
Ta opp dialog med utviklingsansvarlig og trenerveileder for gjennomgang av 
rollens beskrivelse for å påse at dette følges opp. 
 

Susanne Uke 40 

3. Utviklingsstrategi 
 
Det er et ønske/krav fra hovedutvalg fotball at det lages en utviklingsstrategi 
for 2022. 
 
Aksjon: 
Gi beskjed til utviklingssansvarlig at dette må utbeides  
 
 
 

Susanne Uke 41 



4. Sartor Cup 2021 
 
12 åringene våre ser ikke ut til å få spille cup denne høsten da Sartor Cup er 
satt opp for 3,5 og 7er fotball. Hovedutvalget ønsker derfor å høre med 
damelaget om det er mulig å få lagt inn dem også i cupen. 
 
Aksjon: 
Sende mail til Torstein om ønske for våre 12 åringer. 
 

Susanne Snarest 

5. Coop avtale 
 
Avtalen er signert i begynnelsen av september og vi venter på 
fakturainformasjon fra Coop slik at vi kan fakturere første del. 
 
Aksjon: 
Olav følger opp slik at denne kan faktureres. 
 

Olav Uke 40 

6. 3er cup 
 
Hovedutvalget har lenge snakket om å arrangere en cup for å få inn penger til 
2 stk. nye binger som er ønsket av barnefotballen og Roy. Det er pr i dag for 
lite binger for å få kabalen til å gå opp. Olav ønsker gjerne at vi kaller denne 
cupen for «Coop Knøttecup» og alle var enig her. Helgen som var ledig i 
arenaplanlegger viser seg å ikke være ledig likevel. Så vi må snu oss rundt å 
finne ny dato. 
 
Aksjon: 
Send ut forslag om nye datoer, mulig julecup? 
 

Susanne Helg uke 
39 

7. Norway Cup 2022: 
 
Anita starter opp med å planlegge for Norway Cup 2022. Nytt 
informasjonsmateriale til foreldre og trenere må lages da det ikke ser ut til at 
klubb har noe liggende.  
 
Anita påpeker at det er viktig at det settes av en sum i budsjettet for 2022 når 
vi starter med det arbeidet.  
 
Anita holder gruppen oppdatert på veien videre.  

Anita 
 

 
 
 

8. Økonomi: 
 
Pr. oktober ligger vi bak skjema på inntekter. Kostnader er ihht. budsjett enn 
så lenge.  
Konto 3920 i regnskapet, egne arrangement må følges opp.  
Budsjett arbeid starter opp i disse dager, venter underlag fra Dan.  
 
Aksjon: 
Send ut økonomi rapport til gruppen pr. 01/10 når denne er klar.  

Susanne 
 
 

Uke 40 
 

9. Annet: 
 
Det er ønsket møte med hovedutvalg og SU for å diskutere ulike utfordringer 
rundt satsing i ungdomsfotballen i kommunen. Dette må prioriteres, og det må 
kalles inn til møte i løpet av kort tid. 
 
Gruppen er informert om at Kristine Lundekvam går inn som materialforvalter i 
klubben. 
 

 
 
Susanne 
kaller inn 

 
 
Uke 40 



 

«Krisepakke 4» er innvilget, og de pengene som fotballen søkte kommer 
dermed inn, kr. 134 793,-. Midlene skal dekke de budsjetterte inntektene på 
arrangement som ikke ble holdt pga. corona. (Man får bare dekket 50%). 
 
Pique skjorter er bestilt for noen uker siden, men ikke ankommet enda. 
Susanne har purret på materialforvalter for status. Det er ny klubbkolleksjon.  
 


