
 Referat 

Møte i Hovedutvalg for Fotball 
Dato: 27.06.2021                                                                                 
Tid: 20:00-22:30 

Referent: Susanne Johnsen   

Tilstede: Ronny Ekren, Olav Sanden, Oddvar Arefjord, Hattun Bø, Kim Straume, Susanne 
Johnsen 

  

Frafall: Anita Vindenes   

 

Nr. Sak Ansv. Frist 

1. Kvalitetsklubb 
Roller er fordelt under sist styremøte. Det er ønsket fra styret at rollen som 
Kvalitetsklubb kommer fra fotballgruppen.   
 
Vedtak:  
Ronny tar på seg denne rollen.  
 

Susanne August 

2. Tilsynsavtaler 
Tilsynsavtaler vil bli lagt ut på anbud i august, vi er blitt bedt om å ta en stilling 
til dette. Fotballen sa opp sin avtale i 2019.  
 
Vedtak:  
Susanne må presentere tall for gruppen pr. mail, samt undersøke om all 
inntekt går til fotball. 
 

Susanne 09 juli 

3. Tilrettelagte lag 
Det jobbes med å få inn 3-4 trenere på barnelaget, samt to assistenter til 
voksenlag. Sak er lagt ut på hjemmesiden, men gruppen er usikker på om noen 
leser den.  
 
Vedtak:  
Vi må legge ut stillingsannonsen på Facebook sidene våre.  
 

Susanne/ 
Ronny 

Uke 27 

4. Godtgjørelse trenere 
Det anbefales å samkjøre alle former for trenergodtgjørelse mht. rutiner og 
oppfølging. Beløpet bør også i størst mulig grad samkjøres mellom idrettene. 
Klubben er mest tjent med åpne og gjennomsiktige rutiner som aktivt 
formidles til trenerne. Dette vil på sikt gi en større kontinuitet blant våre 
trenere i barne- og ungdomsnivåene.  
I fotballgruppen utbetales det i dag en årlig godtgjørelse til bredde-trenerne på 
kr. 1 500,- pr. sesong. Det er ingen klare retningslinjer for 
utbetaling til lag med flere trenere. Det varierer også når og hvordan 
godtgjørelsen utbetales.  
 
Fotballgruppen har fått tilsendt saksfremlegg, samt oversikt over foreslåtte 
trenersatser.  

Susanne August 



 
Disse ble gjennomgått i felleskap på møte.  
 
Vedtak:  
Susanne melder tilbake til Dan med fotballgruppen sine synspunkter.  
  

5. Status Straume Idrettspark 
Søknad ble sendt inn i mai, tilbakemelding så langt er at vi ikke får vite noe før 
til høsten. NFF har gitt dispensasjon ut året for bruk at stadion. Fotballgruppen 
påpeker at dette er svært viktig at vi får bygget ny stadion til 2022. 
 
Vedtak: 
Susanne melder tilbake til daglig leder om viktighet at dette blir pushet på.  
 

Susanne Uke 27 

6. Status økonomi 
Gjennomgang av budsjettert vs. reelt pr. periode 5.  
Tall viser lavere inntekter enn budsjettert, men aktivitet-, lønn-, og 
driftskostnader er også lavere. Ligger likevel bra an med resultat på kr. 
423 615,- mot budsjettert kr. 271 841,-. Det stilles spørsmål rundt offentlig 
tilskudd.  
 
Vedtak: 
Susanne sjekker periodisering av offentlig tilskudd, samt når dette blir utbetalt.  
 

Susanne Uke 27 

7. Politiattest 
I mai hadde fotballgruppen 30 trenere i klubben som ikke hadde levert 
politattest, listen krympet noe etter en purrerunde pr. sms mot slutten av mai. 
Det ble tatt ny purrerunde nå i slutten av juni, men vi har fortsatt 11 stk. 
trenere som ikke gir lyd fra seg til tross for to purringer.  
 
Vedtak: 
Ronny kontakter de han kjenner, Olav kontakter de han kjenner for å få ned 
antallet på listen.  
 

Ronny/Olav Uke 30 

8. SU-barn 
SU-barn har ikke klart å starte opp i år, etter samtale med Inger Lise ønsket 
hun å trekke seg tilbake som leder. Shanty har takket ja til dette arbeidet.  
 

  

9. Marked 
Olav presenterte signerte samarbeidsavtaler inngått i 2021, samt hvilke han 
har i kikkerten og videre oppfølgning av sponsorer. Det ble ønsket at Olav 
setter fotball på kopi på oppfølgningsmail slik at vi kan følge med på arbeidet. 
Olav stiller spørsmål med summer på avtaler, hvor høye avtaler kan han 
forhandle selv. 
 
Vedtak: 
Susanne hører med Dan om det finnes en grense på sum på avtaler han kan 
forhandle med selv, og når det skal en annen person med i arbeidet. 
 

Susanne August 

10. Dommer 
Vi gratulerer Hattun med 200 offisielle dommer relaterte oppdrag for NFF. I 
2020 var det kun 10 stk. dommere igjen i klubben, men Hattun har klart å 
bygge opp igjen stabben. Vi har nå 12 stk. kretsdommere som er aktiv i 
klubben. Skal arrangere dommertreninger i sommer. Hattun jobber med å 
skape dommerforum i kommunen med alle klubbene. Nest, Sund og Nordre 
Fjell er positive til dette. 

  



 

11. Hjemmekamper, A-lag 
Ronny er arrangement ansvarlig og er til stede på alle hjemmekamper i 
sommer. Viktige roller som også må fylles er billett, akkreditering, 
baneansvarlig, speaker, vakter og ballgutter. Susanne tar billett hele sesongen, 
og fikser selv stand-in ved ferie. Kim blir vekke to uker i sommer, usikker på 
hvilke foreløpig. Ronny har laget en Facebook gruppe, Sotra Fotball 
Arrangement, hvor han i god tid til hver kamp legger ut roller og ansvarlig slik 
at vi tidlig kan se om vi mangler noen til rollene. Ronny melder 2008 gutta for 
ballgutter til kampen 04/07 og et jentelag, evt. Olav sine gutter til kampen 
11/07. 
 

Ronny  

12. Arrangement 
Kim ønsker å arrangere cup igjen snarest mulig. Siden Sartor Maskin Innecup 
ble avlyst i vår ønsker vi å arrangere en julecup i desember.  
 
Vedtak: 
Kim sjekker rundt om lag ønsker dette, samt hører med 2007 om de vil ta på 
seg dugnadsbiten. 
 

Kim August 

13. Senior damer 
Etter 15 mnd uten spill åpner det endelig opp for damene. 25 stk. har signert 
kontrakt og de starter opp med trening igjen den 26 juli. De har planlagt 
treningsleir i august i Haugesund med treningskamp for både A-lag og B-lag. 
Spillere og trenerteam er motiverte til den nye divisjonsinndelingen som ble 
vedtatt. Ronny har sendt over 10 stk. sesongkort til Marita, det er viktig at 
disse blir brukt.  
 
Torstein og Marius har kontrakt ut 2021 og ønsker å fornye til 2023 eller 2024. 
 
Vedtak: 
Susanne må konferere med SU for trenere på A-laget. Viktig å få landet nye 
kontrakter.  
Oddvar hører med spillerutvalget.  
 

Susanne/ 
Oddvar 

August 

14. Annet 
 
Møtestruktur diskutert, mandag kl. 20:00 passer for alle. Olav sender over 
turnus til Susanne. 
 
I helgen var det sonetrening i parken og fotballbarna hadde ikke tilgang til 
toaletter eller kiosk. Hvem er ansvarlig hos oss på en sonesamling? Susanne 
melder Roy og Renate hvordan man kan løse dette fremover. Krets må få 
beskjed om hvem som skal informeres slik at kiosk og toalett er åpent.  
 
Olav sier at mange klubber har et opplegg på forhånd for barn som skal på 
sone/krets for å forberede dem på hva som skal skje. Det er ofte mange 
voksne som står og ser på. Vi føler klubben må være inn å forberede barna på 
forhånd. Det er ønskelig at utviklingsansvarlig/kullansvarlig tar ansvar her. 
Susanne tar opp dialog med Renate rundt dette.  
 

Olav 
 
 
Susanne 
 
 
 
 
 
Susanne 

 


