Referat fra styremøte Snøgg fotball 11.01.2021, møtet blir holdt digitalt på Teams
Møtestart 1900. Ola Wåras har sendt innkalling på teams.

Saker:
1. Budsjett 2021 – Ola Wårås, orienterer. Det meste er på plass, noen få poster må avklares.
Hvis treningsavgift fordeles på aldersgruppene beregnes dette nå medlemslistene er
«vasket». Sette av 50 000 x 2 til UEFA B trenerkurs.
2. Samarbeidsavtale mellom Snøgg, NFK og evt Heddal.
Det har vært et møte mellom Heddal, Snøgg og NFK. Det er enighet om samarbeid generelt,
både om baner, utstyr og barnesatsing/rekruttering. Vanskeligere å bli enig om sammensatt
lag for enkelte årskull og konkrete løsninger der det er få spillere i en eller begge klubbene. .
Heddal gjorde et eget vedtak etter dette møtet om at de vil ha egne lag i alle aldersbestemte
klasser og gi tilbud i Heddal, ikke i sammensatte lag.
Forslag til vedtak: Samarbeid må konkretiseres for hvert årskull. Det bør være møter på
klubbnivå, mellom sportslige utvalg og med trenere/lagledere. Målsetning er flest mulig,
lengst mulig, best mulig
3. Årsmøtet 2021 er vedtatt 24 mars.
Møtet kan bli digitalt, kretsen har opplæring i hvordan dette kan gjøres. Stig Garberg har sagt
ja til å være møtedirigent. Sportslig utvalg må skrive avsnittet om det sportslige i
årsmeldingen og hvis det er mulig legge fram noe fra sportsplan for årsmøtet. Hvis det er i
tråd med vedtektene bør årsmøtet delegere fullmakt til styret slik at styret kan justere
treningsavgifter i løpet av året. Årsmøtet må bestemme medlems-kontingent.
Oppgaver før årsmøtet: Budsjett og regnskap må på plass til årsmøtet. (Ola/Roar/Cecilie)
Valgkomitéen har tatt kontakt med de fleste, jeg håper flest mulig vil fortsette. (Bjarne)
Årsmelding er et langt og omfattende dokument, jeg har fått malen fra Ola. Her håper jeg
flere kan bidra med «sine» avsnitt. Vedtak: Styret delegerer til styreleder å ferdigstille
dokumenter til årsmøtet. Alle i styret bidrar med sin kompetanse slik at dette blir mulig.
Snøgg fotball starter en prosess om å bli kvalitetsklubb.
4. Medlemslister -oppdateringer
Vi må få inn nye spillere inn i medlemsregister via «min idrett».
Vedtak: Hanne T sender lister for hvert årskull jenter og gutter til Manh og Elin, de fordeler
videre til foreldrekontakter/trenere. Så må lagleder/trener/foreldrekontakt følge opp de
som ikke har meldt seg inn i Snøgg, man må være medlem for å få spille. Man kan søke
kommunen og andre organisasjoner om dekning av treningsavgift.
Vedtak: Snøgg krever ikke inn ubetalte treningsavgifter og medlemskontingenter for 2020?
5. Arbeidsgruppe for kontakt med kommunen om banedekke og banedrift.
Øyvind Tobiassen og styreleder hadde et godt møte med Notodden kommuen, referat er
sendt til styret etter møtet.
Vedtak: Snøgg fotball etablerer et utvalg som samarbeider fast med kommunen: utvalget
består av Hanne Thürmer, Øyvind Tobiassen, Arne Elgen, Manh Tran og Marita Lien. Vi må
planlegge Snøgg-dugnader for å sette opp et pumpehus (vår 2021?) og lage 3x3 baner (høst
2021?). Jarle Flathus foreslås som ressursperson, han kan mye om anlegg. Arne Elgen sier ja
til å være en faglig ressurs. Sportslig utvalg må ta mange avgjørelser om reservebaner og

gjennomføring av trening/ kamper i byggeperioden.
6. Barnefotball
Snøgg må revidere/utvikle en plan for å rekruttere 1.klassingene og få flere jenter og gutter
til å begynne med fotball fra 7-12 år. SU og Elin fikk oppdrag om å finne en
rekrutteringsansvarlig – en med kontakt med skolene, vi ønsker også å lage en møteplass på
Snøgghuset. Sportslig utvalg har hovedansvaret for rekrutteringen, Manh og Elin følger opp
fra styret for å sette rammer rundt rekruttering. Elin og Manh orienterer om arbeidet som er
gjort. Vedtak: Styret støtter forslag om å etablere aktivitetskvelder for 6-7 åringer på våren,
og helst også mulighet for trening for de som begynner i 1. klasse i mars. Manh og Elin har
tatt kontakt med J15-17 om å bistå som trenere. Noen voksne må følge opp, særlig i starten.
Målet er at Snøgg får til samling/trening/aktiviteter for 6-7 åringene i 2021. Eling og Tone
Marit lager «annonse» og oppslag / filmer som kan legges på hjemmesiden og kanskje
plakater på skolene.
7. Signerte dokumenter er i prosess, vi må få orden på arkiv og dokumenter i klubben.
8. SU – saker til styret.
Torgeir Bakken har forfall pga kommunestyremøte.

9. Macron – klubbkveld 17 februar
Da har vi også fått opprettet en egen klubbshop for dere i nettbutikken vår:
https://snogg.macronstore.no/#
For at medlemmer skal få tilgang til kolleksjonen med medlemsrabatten må de først
registrere seg og logge seg inn. De noe mer subsidierte klubbpakkene ligger øverst på siden,
med resten av kolleksjonen deretter. For damene har vi opprettet en egen fane litt lenger
ned for kolleksjonen deres. I tillegg er det lagt til noen andre tilbehørsprodukter som luer,
hansker, buff osv. Til info så er ikke siden «live» på macronstore.no enda
10. Snøgg super:
Ola orienterer om kontakt med aktuelle trenere/foreldre/miljøer om å gjenskape Snøgg
Super. Hanne har hatt kontakt med ordfører Gry, hun anbefaler å ta kontakt med FIN
(funksjonshemmet i Notodden), vurdere sosiale medier og oppslag til Telen.
Bjarne har også hatt kontakter bl.a. med Jørn Hegna og Ingrid Juvang.
Vedtak: Styreleder fortsetter arbeidet med å få Snøgg Super i gang.
11. Evt:
•
•
•
•
•
•

Klubbkveld Macron 17 februar – damelaget og lag som ber om det, styret er velkomne.KL
17,18 og 19.
Æresmedlem – styret støtter forslag til to ærsemedlemmer
Årets snøgger – vi må innhente forslag
Kretsting lørdag 13 feb.
Digitalt årsmøte
Nettet er i orden i Snøgghuset (tror jeg)

