Referat fra styremøte torsdag 9 desember 2021 kl. 1900 - 2130
Sted: Snøgghuset
Tilstede: Hanne Thürmer (leder), Atle Husebye (nestleder), Leif Anders Kasin, Manh Tran,
Laila Sauarlia, Torgeir Haug, Torgeir Bakken, Elin Velta
Forfall: Silje Waksvik
Innkalling: godkjent
Referat fra forrige møte 09.12.21 og digitale møter 10 og 13 desember: godkjent
Signert årmøteprotokoll fra ekstraordinært årsmøte foreligger.
Saksliste: godkjent
Saksliste:
1. Regnskap 2021
Alle bilag for 2021 er nå hos Roar Uglem for endelig gjennomgang, status på bankkonto knyttet til
lotteriene må avklares før endelig resultat kan settes opp. Så langt ser det ut som 2021 vil levere et
regnskap i tråd med klubbens prioriteringer. Noen ekstra innkjøp er gjort på slutten av året, bl.a. nye
lette mål på hjul, dette for å skåne banedekket og trenere/lagledere ved flytting av målene. Det er
mulig regnskapet vil vise et underskudd omtrent på samme størrelse som innkjøp av nye mål. Det
håndteres eventuelt greit, det var et overskudd i 2020.
Kreditnota for strøm høst 2021 er kommet og Leif Anders følger opp saken. Snøgg betalte en
strømregning i oktober som Notodden kommune har godtatt at de skal betale.
Vedtak: Endelig regnskap vil være klart til neste styremøte. Regnskapet skal sendes til
kontrollkomitéen og godkjennes på ordinært årsmøte.

2. Budsjett 2022 inkludert eget budsjett for damelaget og tilbud til trener A-lag damer 2022
Torgeir Bakken la fram utkast til budsjett 2022 med utgangspunkt i 2021 og antatt aktivitet 2022.
Fortsatt er det usikkerhet om corona-tiltak og aktivitet, budsjettet tar utgangspunkt i normal aktivitet
i 2022. Vi budsjetterer A-lag damer/rekruttlag damer med eget budsjett på samme måte som i fjor.
Styret går gjennom punktene, budsjettet er så langt ikke i balanse men med et underskudd på ca
120000 hvis vi reduserer det stipulerte strømforbruket. Hvis strømprisene fortsetter som nå og
Snøgg ikke reduserer strømforbruk/får tilskudd fra stat/kommune vil vi ikke klare å legge et budsjett i
balanse.
Styret gir tilslutning til videre kontakt og tilbud til foreslått trener for A-lag damer. Totalramme for
hovedtrener har styrets tilslutning. Endelig avtaletekst og tilbud må på plass, personen har også
andre mulige tilbud. SU-leder har også andre kontakter ute, viktig å få på plass trenerteam rundt
kvinnefotballen i Snøgg.
Norges idrettsforbund og Telemark fotballkrets arbeider for støtteordninger for strømregningene til
idretten. Optime arena har lys og undervarme, kvinnefotballen har fått noen treningstider der.
Heller ikke i 2021 var undervarmen på Sport på før i overgangen januar/februar, da trente damelaget
og noen aldersbestemte lag på Optime. Gjeldende avtale om samarbeid med NFK ble nullstilt på det
ekstra-ordinære årsmøtet. NFK kan forespørres om å gi mer treningstid til Snøgg, sannsynligvis vil
kostnad på dette bli vesentlig høyere enn den avtalen klubbene var i ferd med å fullføre.

Vedtak budsjett:
1. Høye strømpriser og få lag som trener på Sport i januar og tidlig februar gjør det nødvendig å
stenge Sport for all trening som krever lys og/eller undervarme i januar og sannsynligvis ut i
februar. Når SU og styret har bedre oversikt over treningsønsker og tilgjengelige tilbud og
kostnader, må styret konkret vurdere hvordan vi best håndterer en uoversiktlig situasjon.
2. Hovedsesongen for aldersbestemte lag og deltakelse på cuper i tråd med sportsplan legges
inn i budsjettet.
3. Fram til neste styremøte og fram til ordinært årsmøte må alle poster på budsjett
kvalitetssikres. Inntekter fra sponsorer har falt på grunn av det ekstra-ordinære årsmøtet,
det må kompenseres eller andre innsparinger finnes.
4. SU-leder Torgeir Bakken og Bjarne Sørensen fortsetter kontakt og tegner evt. avtale med
trener innenfor de rammer som ble presentert på styremøtet. Siden dette er forhandlinger
som pågår holdes navn og tilbud internt i styret.
3. Refleksjoner etter xo årsmøte, veien videre?
Vedtaket er vurdert av idrettskretsen og kan bare gjøres om ved et nytt ekstraordinært årsmøte eller
på det ordinære årsmøtet i mars. Oppsigelse av samarbeidsavtale med NFK krever nye avtaler om
banedrift, samarbeid på trenersiden, trenerveileder m.m. Styreleder og sportslig utvalg har hatt noen
kontakter med NFK, det er vilje til å restarte samarbeidsprosesser.
Styreleder og nestleder får styrets fullmakt til å møte trenerne Øyvind Tobiassen, Christian Natadal
og Kenneth Bårdseng for å forsøke å finne en vei fram til en samarbeidsavtale mellom klubbene.
Dette må være en avtale som også diskuteres og godtas av NFK, og en avtale som er så godt
forankret at den ikke blir nedstemt på årsmøtet. Snøgg forsøker også å innkalle til et generelt
medlemsmøte før årsmøtet, da er det lettere å diskutere og vurdere formuleringer om samarbeid.
Det er nye muligheter i breddereglementet for fotball, her kan klubber inngå strategiske samarbeid
over minimum 3 år. Det åpner for samarbeidslag eller klubblag, det er større fleksibilitet. Dette er
nytt, også for NFK.
4. Planlegging årsmøte, hvilke saker skal styret melde i tillegg til de vanlige
Årsmøtet planlegges 2.3.22. Informasjon om møtedato og saksliste må legges ut senest 2.2.22.
Sakene fra styret må være ferdige senest to uker før årsmøtet, dvs 15.2.22. Forslag til årsmøtet må
også komme inn innen fristene.
I tillegg til standard årsmøtesaker må styret forberede følgende saker:
1. Forslag til samarbeidsavtale mellom NFK og Snøgg
2. Sportsplan
3. Justering av lovnorm, Norges idrettsforbund har vedtatt noen endringer som må innføres i
alle klubber. Det enkleste er å bruke den teksten og legge inn Snøgg fotball, Notodden og
konkretisere antall styremedlemmer og så vedta dette samlet. Det er små endringer.
4. Kvalitetsklubb – orientere om oppstart for å bli dette?
5. Avtaler Snøgg, NFK og Notodden kommune, banedrift og Snøgghuset
Leif Anders informerer. Klubbene var i ferd med å sluttføre en gunstig avtale om samarbeid om
banedrift og vedlikehold. Etter det ekstraordinære årsmøtet er dette arbeidet stoppet opp. Hvis vi
kommer i god prosess med trenerne om en samarbeidsavtale med NFK, er det mulig vi kan integrere
banedrift og andre viktige samarbeid inn i den nye avtalen mellom klubbene.

6. Rapport fra SU
Torgeir Bakken, Manh Tran, Torgeir Haug og Elin Velta er styrets representanter i SU. Torgeir
Bakken informerer om prosessene rundt sportsplan og lagenes aktiviteter 2022 med supplering
fra de andre i SU. Håpet er at sesongen 2022 blir mer normal.
7. Evt
Valgkomitéen må kontakte alle som er på valg. Det er klare signaler fra flere styremedlemmer
om at en samarbeidsavtale med NFK må på plass på årsmøtet før de vurderer gjenvalg/fortsette i
styret. Prosessen mellom styreleder, nestleder og trenere er avgjørende for styrets videre arbeid
for å utvikle klubben som helhet.
Sportsplan kan ikke vedtas av styret før årsmøtet, flere punkter i sportsplan henger sammen med
samarbeidsavtale med NFK. Inntil videre gjelder den gamle sportsplanen.
Snøgg har fått strømregning på 2. etasje i Snøgg-huset. Avtale mellom klubben og Notodden
kommune er ikke signert, strøm også her er alt for dyr. Vi forsøker å få oversikt over muligheter
til å spare strøm, gå en ENØK gjennomgang av huset. Det er mulig Snøgg fotball må si nei til å
overta ansvar for 2.etasje, og bare holde seg til den gamle avtalen om garderober og styrerom
nede + tilgang til toaletter i 2. etasje.
Neste styremøtet var berammet til 17 februar, det flyttes fram til 9.2.22 for å rekke
årsmøtesakene. Dato 17 februar kan også bli nødvendig for å se over innkomne forslag og at alt er
på plass.

