Styremøte i Snøgg fotball 15 oktober, kl 1930 – 2200. Snøgghuset, kjelleren.

Saksliste:
Godkjenning av referat styremøte 17 september. Referat godkjent.
Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent
Sak 1. Ekstraordinært årsmøte - orientering.
Det ekstraordinære årsmøtet vedtok treningsavgifter på 400,- for 7-12 år, 1600 for 13-17, rekrutt
damer, 3. divisjon. Senior Herrer 1000,- og A-lag damer 3500. Ingen familie mer enn 3500.
Vedtak: Marita har ansvar for å få signert protokollen fra ekstraordinært årsmøte. Tone Marit
laster det opp på Klubbadmin og på hjemmesiden.
Ellers ingen kommentarer til det ekstraordinære årsmøtet
Sak 2. Oppfølging styresak fra 31 aug og 17. september. Min idrett og klubbadmin.
Etter det ekstraordinære årsmøtet er det nå fakturert i tråd med vedtatt kontingent og treningsavgift
og i den medlemsbasen vi har på KlubbAdmin. Mange har meldt seg ut etter at de fikk krav, mange
sier de ikke har vært aktive på mange år. Noen har også klart å melde seg inn. Fakturabeløpene som
er sendt ut er:
Medlemskontingent fakturert i første kjøring: 42100,- Dvs. totalt medlemstall på 421 personer.
Treningsavgift barn/unge: 218 000 (49600/115 200/59 22) dvs 124 barn/72 unge (13-19), 37 som er
18-19 og noen få 20-åringer som ikke er på A/rekrutt.
Treningsavgift damer rekrutt/A-lag 88 000
Treningsavgift herrer senior 11 000.
Totalt sendt ut: 359 100. Men mange protesterer nå og melder seg ut, vi er ikke 421 medlemmer tror
jeg. Sluttsummen er vanskelig å vurdere. Sportslig utvalg må følge opp sine lag, lagledere og trenere
slik at de får folk til å melde seg in og ut på «min idrett» når de begynner og slutter.
Styret tolker vedtaket fra Årsmøtet i mars 2020 slik at medlemmer/familier maksimalt skal betale
3500, inkludert medlemsavgift. Dette byr på problemer ift. at det er vedtatt 3500 kr. i treningsavgift
for damer senior.
Det er formelt viktig at medlemsavgiften på kr. 100 «telles». Løsningen vil mest sannsynlig bli å sende
ut mail til de aktuelle medlemmene som har betalt for mye, for så å refundere for mye betalt beløp.
Alternativt må det sendes ut ny faktura.
Vedtak: Styret anser det som viktig at det tas en total gjennomgang av beløp, beløpsgrenser mv. på
Årsmøtet for 2021.
Sak 3. Oppfølging av styresak fra møtet 17. sept. Modell for organisering av klubben.
Vi trenger flere folk inn i de oppgavene som er arbeidskrevende. Det er mange oppgaver rundt
vedlikehold og drift av banen/dugnader og organisering og systemer innen økonomi / regnskap,
lotterier m.m. Tone Marit har etter forrige møte sendt inn forslag der informasjon er på plass.

Styret fremsatte følgende forslag til ansvarlige personer:
Leder Drift, vedlikehold og dugnad:
Arne Elgen (assisterende leder Manh Tran).
Driftsutvalg anlegg:
Manh Tran
Kioskutvalg:
Elisabeth Knudsen. Arne Elgen (innkjøp). Elin Velta (dugnadslister).
Arrangementskomité:
Torgeir Bakken. Arne Elgen. Christian Hestad (må spørres, har viktig kompetanse). Delfunksjoner:
Manh Tran, Bjarne Sørensen.
Dugnad:
Hanne Thürmer. Arne Elgen.
Kvalitetsklubbansvarlig er også en rolle som må avklares. Hanne Thürmer

Leder: økonomi og administrasjon:
Ola Wårås
Markedsutvalg:
Sponsorer – pleie, etablere og fakturer: Bjarne Sørensen, Lars Haugen
Lotterier: Laila Sauarlia, Kristoffer Kaarstein (må spørres).
Økonomiutvalg:
Torgeir Bakken og Laila Sauarlia.
Torgeir, Laila og Arne samles og diskuterer digitale løsninger og systemer for økonomi.
Medlemsutvalg:
Hanne Thürmer
Tone Marit Tesdal
Kommunikasjonsutvalg:
Tone Marit Tesdal
Marita Lien (dokumentasjon, arkiv, klubbkontor)
Hanne Thürmer
Vedtak: De foreslått styremedlemmene går inn i de ulike ansvarsoppgavene med umiddelbar
virkning. Det må foretas avklaringer med hver enkelt ift. de øvrige forslagene til navn utenfor
styret. Flere kan rekrutteres inn i utvalg og oppgaver.
Sak 4. Søknad på kommunens fond for idrett, kultur og frivillighet.
Maks 100 000 per søknad. Vi kan søke både på investeringer og til konkrete aktiviteter. Det gis ikke
penger til ordinær drift. Hanne er godt i gang med en søknad og investeringsstøtte for å lease

traktoren. Det er ikke lurt å løse ut avtalen før det er gått 3 år, vi har mye restverdi å betale ut nå. Vi
søker på kapital til å betale avdragene.
Et alternativ som er mer arbeidskrevende er å søke på 5-er bane i nordenden av den nye banen. Det
finnes et kostnadsoverslag, må legge inn egeninnsats og dokumentere utgifter på 100 000.
Gode forslag viktige, søknadsfrist er utsatt til 1 nov. Ola/Arne lage en søknad??
Vedtak: Styret gir Hanne fullmakt til å fullføre og sende inn søknad, gjerne etter en mailrunde for å
forbedre søknaden.
Sak 5. Stikkprøve kontroll Moms m.m.
Vi ble plukket ut som stikkprøveklubb. Nødvendig dokumentasjon ble sendt inn 9 okt (frist 12 okt).
Det er utrolig viktig at signerte dokumenter skannes og arkiveres på Klubbadmin, hjemmesider og
trygge administrative løsninger. Nå måtte vi innhente styrets signaturer etter det e.o. Årsmøtet for å
ha en signert balanse/årsregnskap og finne de som skulle signert årsmøteprotokollen i mai.
Sak 6. Orientering fra Sportslig utvalg – Torgeir 30 minutter.
Status:
Det utarbeides revidert sportsplan innen Årsmøtet 2020. A4 ark med kortversjon sportsplanen
utarbeides slik at denne gjøres kjent for, og forankres i, medlemmene på en effektiv måte.
Utdanning av trenere prioriteres. Utvikle samarbeid med andre klubber.
Utvikle anlegget vårt – dette er det god kontroll på.
Litt mer systematikk – bla. hospitering oppover for å holde på spillere «lengst mulig».
Kvalitetsklubb – SU jobber med dette.
Toppfotballens fremtid –Dette må være et samarbeid mellom USN, kommunen, NFK og andre
klubber i distriktet.
Veldig viktig i denne sammenheng (både mtp. antall og å gi et tilbud til de som ønsker å bli best):
Samarbeid med SFO og skole.
Tiltak:
Prioritet 1:
a) Rekruttering av barnefotballen må ha førsteprioritet. Få inn så mange som mulig i hvert kull.
b) Damelaget: Jobbe bedre med de yngste, beholde stammen som vi har per i dag, hente inn 2-3
spillere utenfra.
Prioritet 2: Ungdommene må få nok treninger av god nok kvalitet. Hospitering. Større
treningsgrupper. Bedre samarbeid trenere imellom. Få opp motivasjon, bla. hente inn de som er best
som motivasjon.
Sak 7. Reforhandling av avtalene mellom Snøgg og kommunen angående Drift, vedlikehold og
rettigheter til Snøgghuset, banen, tribunen. Ansvar og avklaringer.
Brev sendt til kommunen 11. okt. – se kopi vedlagt innkallingen. Vi har bedt om et møte for å
diskutere hvordan vi utarbeider en ny avtale.

Vedtak: Styret gir Hanne fullmakt til å gå i dialog om utarbeiding av ny skriftlig avtale. Den må
behandles i styret, helst legges fram for årsmøtet.
Elin ønsker ikke å delta i saksbehandling av denne saken, hun jobber med dette saksfeltet i
kommunen.
Sak 8. Kles- og utstyrsavtaler 2021 og framover
Det er nå tre ulike løsninger.
1. Sport 1/Nike/Tele trading (dagens løsning)
2. Sport 1/Umbro/Tele trading (ganske lik dagens løsning)
3. Macron klesavtale: Samarbeid med NFK og kanskje Heddal, klesbutikk og trykking på Optime
arena. Teletrading og Sport 1 mister oppgaver. Materialforvalter får mye mindre å gjøre.
Hanne har snakket med Tele trading, Sport 1 og materialforvalter om dagens løsning, og om den kan
bli bedre. Materialforvalter ønsker å dele oppgaven slik at en person tar draktsett til lagene, og en
annen tar overtrekk, ekstraklær, reklamasjoner, trykking av initialer på overtrekk, sponsormerker
m.m. Sport 1 er fornøyd med dagens opplegg, de sier de ikke kan gi mer rabatter enn de gjør. Vi bør
får bedre rabatter til alle medlemmer, Sport1 tolker rabatten bare til aktive spillere. Tele trading
peker på at de er en trofast sponsor som har håndtert Snøggs behov i mange år, og ønsker å
videreføre samarbeidet. Det er sponsorene som betaler trykking av logoer, og medlemmene som
betaler for trykking av initialer.
Hvis vi skifter til fra Nike til Umbro spiller det liten rolle for Teletrading. Umbro sier de har sentral
avtale med Sport 1, men Sport 1 på Notodden ville ikke ta inn Umbro utover det som bestilles til
Snøgg. Det må vi evt. jobbe mer med hvis vi vi avklare mer med Umbro. Det bør være mulig å prøve
klær, evt kjøpe ekstra uten sponsorlogo til foreldre/søsken m.m? Fordel Umbro er at lageret er i
Vennesla og ikke i Italia?
Vi bør ha et medlemskort el.l. som gir 10% rabatt på Sport 1 ??
Macron vil opprette en «butikk» med klær til NFK, Snøgg og Heddal kombinert med nettbaserte
løsninger. Det blir klubbkvelder der man kan kjøpe utstyr til rabatterte priser og definerte
åpningstider for medlemmene. NFK ønsker at vi samarbeider om kles- og utstyrsavtale.
Vurdering: Det kan se ut som Macron gir rimeligste pris og størst fleksibilitet til spillere og familier,
men vi kan prøve å få bedre rabatt hos Umbro enn hos Nike? Ingen får lov til å kreve at alle lag skal
skifte merke ved sesongstart, det er bare A-lag/senior/rekrutt som må gå i «riktig merke» fra
sesongstart. Så satses det på at klær skiftes ut og vokses fra ganske fort.
Arbeidet videre:
Vi må finne ut hva det koster å etablere nye drakter for seniorlagene (to damelag og ett herrelag) ved
overgang til Macron; Disse lagene vil Macron kreve skifte av drakter mv. fra tidspunktet for
avtaleinngåelsen. For barn og ungdom kreves det ikke bytte umiddelbart fra avtaleinngåelsen.
Det må også utredes hvilke kostnader som påløpes/evt. økning for sponsorene, særlig ift. trykk. Kan
et bytte innebære risiko for å miste sponsorer?
Vedtak: Styret v/ Arne og Torgeir jobber videre med spørsmålene over, met et særlig fokus på
kostnadsberegning ved eventuelt bytte til Macron («etableringskostnader»)

Sak 9. Eventuelt:
a) Torgeir: Kretsen ønsker deltaker fra Snøgg på et trenerveiledningskurs i regi av kretsen. Dette
vil det ikke være kapasitet til nå.
b) Laila: Ønsker datoer for ringekveld for seniorlagene (loddsalg). Laila sender forslag til datoer.
c) Torgeir: Frode Telseth har lenge ønsket å få på plass bedre treningsfasiliteter, eks.
styrketrening. Frode Telseth har tatt kontakt med Øta. God respons. Øta ønsker skilt ut mot
veien. SU må hente inn tilbud også fra Spenst, og jobbe videre med dette. Styret må ha mer
konkrete opplysninger for å kunne foreta en beslutning.
Neste styremøte 12. november 2020 kl. 1930.

