Referat fra styremøte torsdag 28 oktober 2021 kl 1900
Sted: Snøgghuset
Tilstede: Hanne Thürmer (leder), Atle Husebye (nestleder), Manh Tran, Elin Velta, Leif Anders Kasin,
Torgeir Haug. Forfall: Laila Sauarlia, Silje Waksvik, Torgeir Bakken.
Nye styremøter blir 9/12-21 og 13/1-22. Styret bes legge det inn i sine kalendere.
Sak 1: Oppfølging av årsmøtevedtak om samarbeid Snøgg /NFK.
Siden forrige styremøte har det vært et felles styremøte mellom Snøgg og NFK den 14 oktober.
Så langt er det tre hovedmodeller for G15-laget neste år:
1. Snøgg melder på et G15 lag og NFK melder ikke på lag (dette ønsker ikke NFK)
2. NFK melder på G15, Snøgg melder ikke på lag (dette ønsker NFK)
3. Både Snøgg og NFK melder på lag. De som er gode nok, og som ønsker å spille på NFK går
over til NFK. Det er i denne modellen mulig å se hvordan spillerne fordeler seg, og eventuelt
vurdere om NFK/Snøgg skal lage et felles lag for 2.laget til NFK og de som spiller på Snøgg.
Forslag 1 til vedtak: Snøgg melder på Snøgg-lag i alle aldersklasser der vi har villige spillere og
foreldre/ trenere. Snøgg rendyrker rollen som en fotballklubb for alle som vil spille fotball, både de
som vil trene mye og de som ikke vil bruke så mye tid på fotball. Snøgg fortsetter jente/kvinnesatsningen. Snøgg har i 2022 et flott nytt anlegg, og har i løpet av 2021 skolert flere trenere opp på
høyt nivå. Snøgg og NFK kan i alle modellene samarbeide om felles treninger, akademi,
trenerutvikling, spillerutvikling, støtteapparat, anlegg, m.m. Snøgg må i alle modeller sikre at lag og
spillere utvikler seg godt i Snøgg.
Forslag 2 til vedtak: Snøgg lar NFK melde på G15-lag neste år, Snøgg melder ikke på lag i denne
aldersgruppen. Forutsetningen er at NFK har et godt tilbud til alle spillerne. Dette tilbudet må NFK
utarbeide i samarbeid med Snøgg. Hvis tilbudet fra NFK ikke gir alle spillere fra Snøgg gode
treningsforhold, treneroppfølging og mulighet for å spille kamper, vil Snøgg etablere et eget tilbud.
Innen midten av november må NFK og Snøgg avklare at tilbudet til Snøgg-spillerne tar vare på alle.
Jente/kvinnesatsingen blir i Snøgg.
Votering: Forslag 1 fikk to stemmer, forslag 2 fikk fire stemmer. NFK får ansvaret for G15-laget i
2022 gitt at NFK gir et godt tilbud til hele gruppen.
Atle Huseby og SU følger opp arbeidet med å utarbeide og vurdere avtalen mellom klubbene, Hanne
sender rask melding til Andreas Granerud og Tore Pedersen i NFK.
Sak 2. Snøggs nettsider – alternativer, Elin orienterer
Forslag til vedtak: Snøgg bytter leverandør av nettsider til en mer brukervennlig utgave.
Vedtak: Snøgg beholder Akari som leverandør av nettsider, men tar i bruk en «front-end-løsning»
med større brukervennlighet. Elin Velta tar ansvar for videre arbeid med å forbedre og tilpasse
hjemmesidene våre til de behov klubben har.
Elin følger opp innspill fra styret om mest mulig lenkning av dokumenter slik at sidene ikke må
oppdateres manuelt. Styrereferater og andre dokumenter må enten kunne lenkes eller legges lett
synliget og tilgjengelige uten at det blir lange og uoversiktlige lister. Akari og Snøgg inngår kanskje
også en avtale om sponsoravtale fra Akari (mot reklameplass) og oppfølging av sidene våre.

Sak 3. Orientering om bane/revidert framdriftsplan
Leif Anders orienter om sluttføringen av baneprosjektet.
Orientering fra Leif Anders. Nå er gresset lagt, vi går inn i en driftsfase videre. Det er noen «vabler»
som sannsynligvis vil rette seg når gresset har ligget en stund, hvis ikke vil leverandøren se på det til
sommeren. Det er noe av asfalteringen som ikke har helt riktig fall mot sluk, dette kan også rette seg
nå det får «satt seg», Hvis ikke må Stordalen rette opp dette til våren.
Det har vært et veldig godt samarbeid mellom Snøgg og Notodden kommune. Til slutt ble det også
avklart at trærne mot syd kunne felles, nå er hele trerekken nede. NFKs gatelag tar hånd om
trestammene for vedproduksjon og kverner opp kvister/grener. Det vil medføre noe skade på den
nysådde plenen mot syd, men trærne var til stor ulempe pga bladfall og kvister på banen.
Neste trinn er å inngå avtale om vinterdrift av banen, gjerne sammen med NFK. Hvem som gjør hva
må avklares. Vi må sikre tilstrekkelig driftstøtte til banen før vi påtar oss oppgaver. Varmesløyfer og
vanning er nytt og driftsutgiftene ukjente. De som brøyter og slodder det nye gresset må ha riktig
kompetanse. Brøyteskjær og annet tilbehør må kvalitetssikres.
Kjørerister/gangrister og porter gjenstår. Innbytterbenker og sikring (gjerde) av platået foran Snøgghuset må på plass. Banen er stengt til Trond Bakken/Notodden kommune åpner banen. Håpet er at
det blir vintertrening 2021/2022-sesongen.
To store prosjekter må få finansieringsplan for tippemiddelsøknad gjennom kommunen.
Femmerbanen mot nord er delfinansiert og dugnadsinnsats kan påregnes. Erfaring fra samarbeid om
den store banen er at femmerbanen enten bør legges 100% på dugnad eller 100% profesjonelt, bl.a.
pga ansvarsforhold ved sluttbefaringen. Nytt lysanlegg med LED-lys er sterkt ønsket. Det vil gi lavere
energikostnader og bedre lys. Dette må også finansieres gjennom tippemidler, søkes gjennom
Notodden kommune.
Vedtak: Leif Anders følger opp alt rundt ferdigstilling av banen og etablering av avtaler om banedrift.
Det bør være en banekomité som tar daglig drift/beslutninger når avtalene er på plass. Snøgg
avventer foreløpig innkjøp av innbytterbenker til vårsesongen. SU og styret må legge et budsjett for
gjenstående prosjekter. SU må se over mål, baller, kjegler, vester m.m. og legge det inn i budsjett
2022. De store målene må ha hjul, de må ikke være i for tunge. Hanne tar ansvar for samarbeid med
kommunen om tippemiddelsøknader og finansiering av femmerbane og LED-lys.
Sak 4: Oppstart av arbeidet med å bli kvalitetsklubb.
Atle har hatt møte med Øyvind Gonsholt i NFF Telemark. Atle orienterer om videre arbeid får å bli
kvalitetsklubb. Vedtak: Et eller flere styremøter framover kan holdes med innlegg/bistand fra NFF
slik at vi får bistand og oversikt over hva som kreves. Mye er på plass, dette krever samordning og
utvikling av dokumenter og arkiv.
Vedtak: Atle samarbeider videre med kretsen for å avklare hva Snøgg har, og hva vi trenger. Snøgg
dedikerer et eget styremøte til arbeidet med å bli en kvalitetsklubb. Møtet i desember eller januar
settes av til dette og Øyvind Gonsholt fra Telemark fotballkrets deltar digitalt eller fysisk.
Dokumenter er viktig, men klubben bør også gjennomføre i praksis det kvalitetsklubb innebærer. Atle
ser gjennom dokumenter på Klubb-admin og office365 for å få oversikt fram til dette møtet.
Sak 5: – samarbeidsavtaler med Notodden kommune:
Utkast til samarbeidsavtaler, en om Snøgghuset og en om anlegg/bane var sendt ut til styret.

Styreleder har hatt styrets fullmakt til å forhandle med kommunen. Hanne orienterer om
dialog/samarbeid med Notodden kommune både om drift av banen og drift av Snøgg-huset.
Vedtak: Særlig bane/anleggsavtalen legger for store økonomiske forpliktelser på Snøgg. Avtalen om
huset bør avklare strøm og renovasjon tydeligere, og huset bør overleveres i bedre stand enn huset
er i nå. Leif Anders og Hanne tar ansvar for videre avklaringer med kommunen og NFK. Leif Anders
må kvalitetssikre at avtaler sikrer god drift og godt vedlikehold Når det gjelder Snøgg-huset må bl.a.
dører og vinduer være i bedre stand slik at strømregningen ikke blir så høy. PC-traller og annet utstyr
som skolene brukte bør også fjernes.
Sak 6: Kort gjennomgang av «Min idrett».
Her er det løsninger for bl.a. å sende sms/epost til alle eller noen medlemmer. Mulighet for å se
hvem som har betalt kontingent på hvert lag, og sjekke at de som er med på treningene også er
medlemmer i Snøgg m.m. Hele styret har full tilgang til dette systemet.
Sak 7 – orientering fra SU. Torgeir Bakken har forfall pga kommunestyremøte. De andre
styremedlemmene i SU orientererte kort om bl.a. arbeid med sportsplan.
Sak 8 :– eventuelt
•
•
•
•
•

Kioskgruppe bør suppleres med en som tar ansvar for å bestille og samordne det som
selges, mye jobb på en person.
Julekalenderen – nytt forsidebilde, ny tekst, nye luketekster.
Budsjettarbeidet 2022- fortsatt vanskelig å bruke erfaringstall med nytt anlegg og
oppstart etter Corona. Stor usikkerhet for 2022. Torgeir Bakken og Atle jobber med
budsjettet i november, styresak november eller desember.
Hanne reiser bort hele november, Atle leder klubben så langt som mulig. Noen tilganger
og IT-løsninger kan kreve at Hanne involveres, hun er tilgjengelig på mail.
NB to nye styremøter, 9. desember og 13.januar.

