Referat styremøte i Snøgg Fotball 7.4.21
Møtet var digitalt på teams, tidspunkt kl 19-21.
Tilstede: Hanne Thürmer, Atle Huseby, Torgeir Haug, Leif Anders Kasin, Manh Tran, Elin Velta, Laila
Cesilie Sauarlia, Torgeir Bakken. Forfall: Silje Elise Jacobsen

Saksliste:
Sak 1/21 Presentasjon av styret - interessefelt og kort om bakgrunn.
Sak 2/21. Konstituering av styret. Leder Hanne Thürmer og nestleder Atle Huseby er valgt av
årsmøtet. Det er rom for forbedring av organisasjonskart og tydeliggjøring av hvilke oppgaver styret
skal ta seg av. Årsmøtet vedtok et overordnet kart. Styret har i forrige periode startet arbeidet med å
utvikle organisasjonskartet for ulike delområder. Fram til neste styremøte kan styremedlemmer
fortsatt vurdere hvilke saksområder de ønsker å følge opp.
Hovedområder som styret følger opp: (Endelig avklaringer på neste styremøte)
Område

Tentativt forslag
styremedlemmer
Torgeir Bakken
Atle Huseby
Laila Cesilie Sauarlia
Torgeir Haug
Hanne Thürmer
Laila Cesilie Sauarlia
Atle Huseby

Ressurspersoner utenfor styret

Bane/drift/Snøgghus
Dugnad

Leif Anders Kasin
Manh Tran
Hanne Thürmer

Sportslig/arrangement

Torgeir Bakken
Torgeir Haug
Elin Velta
Manh Tran

Øyvind Tobiassen
Arne Elgen
Jarle Flathus
Bjarne Sørensen
Christian Hestad
Øyvind Tobiassen
Frode Telset
Elisabeth Knudsen

Økonomi/marked/sponsor:

Medlem/kvalitet/dokumenter
Informasjon/nettside

Bjarne Sørensen
Lars Haugen

Marita Lien
Tone Marit Tesdal

Sak 3/21. Oppfølging av årsmøtet - skisse/plan for å følge opp innspill fra trenerne
A: «Trenerne i Snøgg ber styret gi årsmøte en grundig gjennomgang av satsingen på damefotballen
i klubben.
Årsmøtet vedtok styrets innstilling.
«Styret ber om årsmøtets tilslutning til videre arbeid med evaluering og videre plan for
damesatsing og rekruttering av jenter/kvinner. Styret må involvere hovedtrener for
damelaget og sportslig utvalg i utvikling av et strategidokument. Dette
strategidokumentet legges fram til drøfting når det igjen blir mulig å ha fysiske møter,
fortrinnsvis i mai/juni og vil være et utgangpunkt for videre arbeid med satsing på
kvinnefotballen i Snøgg.»

Vedtak i styremøte 7.4.21. Klubben følger opp dette innspillet gjennom SU. SU må

involvere hovedtrener og styret i relevante møter. Det er viktig å kartlegge
utgangspunkt og muligheter før strategier foreslås for styret. Sportslig utvalg tar
initiativ til møter der hovedtrener for damelag, trenere for aldersbestemte jentelag,
sportslig utvalg og styret kan starte et arbeid om dette. SU får ansvar for framdrift og
møter. Dette arbeidet henger også sammen med årsmøtesaker om rekruttering og om
samarbeid med NFK.
B. Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Snøgg Fotball og Notodden Fotballklubb, og videre
samarbeid mellom klubbene.
Årsmøtet vedtok styrets innstilling. «Styret ber om årsmøtet tilslutning til
møter/forhandlinger mellom Snøgg og NFK. SU og noen fra trenergruppen skal delta i disse
samarbeidsmøtene. Innen september 2021 må avtalen være gjennomgått og justert hvis
det er behov for justeringer.»
Styrevedtak 7.4.21. NFK har via styreleder foreslått et felles styremøte mellom begge klubbers styre i
løpet av mai/juni 2021, styret i Snøgg fotball stiller seg positive til dette forslaget. Dette kan
være et godt møtepunkt for å diskutere samarbeid mellom klubbene. Etter årsmøtet er det
også kommet innspill om at Snøgg Fotball er en del av Snøgg allianse, og at sammenslåing
med klubber utenfor alliansen vil være vanskelig. Samarbeid og avtaler mellom Snøgg og NFK
må gjennomgås med bredt mandat, både overgang fra 14-16 år på guttesiden og satsing på
toppfotball kvinner er viktige diskusjoner i 2021. NFK ved styreleder Andreas Granerud er
kontaktet og har vært positiv til at klubbene går gjennom avtalen og samarbeidet. I tråd med
årsmøtevedtak involveres SU, SU må se til at trenergruppa oppnevner talspersoner inn i
dette arbeidet.
C. Øke rekrutteringen av spillere i Snøgg.

Årsmøtet vedtok styrets innstilling. «Styret ber om årsmøtets tilslutning til at styret
viderefører det arbeidet som allerede er startet opp med rekruttering. Styret ønsker at SU
styrkes med en person som har rekruttering som hovedoppgave.»
Styrevedtak 7.4.21. Her er mye allerede godt i gang. SU er styrket med en person, det har vært godt
oppmøte på trening/aktivitet for 6-7 åringer. Styret anser at årsmøtevedtaket følges godt opp med
det arbeidet som allerede er i gang. Arbeid med rekruttering henger også sammen med eget arbeid
om kvinnefotball. Det må se spesielt på rekruttering av jenter/kvinner, der er rekrutteringen svakere
enn det vi ønsker.
Sak 4/21. Treningsavgifter: Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å fastsette treningavgifter i tråd
med innretningen som ble presentert på årsmøtet, dvs en mer gradvis økning basert på alder.
Maks sum per familie/husstand skal ikke inkludere medlemskontingentene. Seniorspillere betaler
full treningsavgift og inngår ikke i maks sum per husstand. Treningsavgift følger kalenderåret
spilleren er født, ikke lagets alder. Alle som deltar på trening må betale medlemskontingent og
treningsavgift. Trenere må være medlemmer og betale medlemskontingent. Maks sum

treningsavgift per husstand for spillere 0-19 år: 2200 kr/år.
Vedtak om treningsavgift for 2021
Alder/lag
Barn opp til 7 år
Barn 8-9 år
Barn 10-11 år
Barn 12 år

Banestørrelse
(3 mot 3)
(5 mot 5)
(7 mot 7)
(7 eller 9)

Treningsavgift
0 kr.
600 kr.
800 kr.
1000 kr.

Ungdom 13-14 år
Ungdom 15-16 år
Aldersbestemt 17-19 år
Senior damer rekrutt/7’er: 20+
Senior damer A-lag: 20+
Senior herrer: 20+

(11 mot 11)
(11 mot 11)
(11 mot 11)
(11 mot 11)
(11 mot 11)
(11 mot 11)

1200 kr.
1400 kr.
1700 kr.
2200 kr.
2700 kr.
2200 kr.

5. Snøggs arbeid med det som ikke inngår i kommunens prosjekt for å skifte banedekket. Her inngår
planer for "kiosken", nytt lysarmatur, lysstolper, ny garasje for traktor, utvidelse av areal innenfor
«ringmuren».
Vedtak: Kiosken fjernes. Om noen vil overta den, evt. om den kan selges er det ønskelig. Uansett er
kiosken feilplassert og må fjernes før asfaltering og støping av ringmur.
Klubben forsøker å få støpt såle/avklare plass for en garasje for traktoren, gjerne med plass for utstyr
som brukes til trening/kamp og som ikke krever oppvarmet lager. Leif Andres Kasin får styrets
fullmakt til å avklare løsninger for kiosk og ny garasje, han melder tilbake til styreleder/styret med
kostnadsoverslag før endelig beslutning i styret.
Lysarmatur/lysstolper. Dagens lys er ikke i tråd med forskrifter, lyset er for svakt. LED-armaturer
bruker vesentlig mindre strøm og gir mer lys. Når det nå gjøres mye for å løfte standarden på hele
anlegget bør vi også få bedre belysning. Leif Anders får styrets fullmakt til å se på alternativer,
innhente kostnadsoverslag og presentere egnet løsning for styret for endelig beslutning. Valg av
løsninger må skje i samråd med Trond Bakken i kommunen, entreprenør for utbygging og
Jarle/Manh/Øyvind som representerer Snøgg i arbeidet med banedekket. Om det er mulig å plassere
lyskastere på tribunetaket vil man kunne fjerne store stolper som er i veien for sikkerhetssonen og
utvidelse av banen.
6. Møtekalender for styret 2021-22 - møtedag i hovedsak torsdager hvis det ikke er
kommunestyremøte. SE NØYE GJENNOM DATOENE, jeg skrev litt uklare notater her
Vedtak: Neste styremøte 12 mai på Snøgghuset. Deretter 17/6, 19/8, 9/9, 28/10, 17/11.
Tentativt forslag 2022: (ikke vedtak) 13 jan, 17 feb, 17. mars, 21 april, 19 mai, 16 juni.
7. Eventuelt.
Saker til neste styremøte 12 mai kl1900, fysisk møte og gjennomgang av økonomi, sport og struktur.
Neste styremøte samles vi på Snøgghuset. Torgeir Bakken går gjennom budsjett og regnskap. SU
(Torgeir, Manh, Elin) presenterer arbeid med sportslig plan. Hanne Thürmer går gjennom
medlemsarbeid, informasjon/dokumenter, arbeid med avtaler med kommunen, samarbeid med NFK,
det skal være en generell mulighet for alle i styret til å spørre og komme inn i sakene. Vi kan evt også
invitere Bjarne Sørensen som kan forklare arbeidet med marked/sponsor, FIKS og kontrakter/avtaler
med spillere.
På dette styremøtet går vi gjennom organisasjonsplan og styret konstituerer seg og velger oppgaver.
I tillegg bør vi vedta en fullmaktsmatrise for økonomiske beslutninger og starte et arbeid for å få
bedre systemer på bilag, signaturer, innkjøp, m.m.

