Referat fra styremøte onsdag 9. februar 2022 kl. 1900 - 2100
Sted: Snøgghuset
Tilstede: Hanne Thürmer (leder og referent), Atle Huseby, Leif Anders Kasin, Manh Tran, Elin
Velta, Laila Sauarlia Hagen, Torgeir Bakken
Forfall: Torgeir Haug, Silje Vaksvik
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra møtet 7.1.22
Godkjenning av saksliste – saker til evt?
Bjarne møter fra valgkomitéen. De som kan møter kl 1800 så bærer vi kartonger ned
fra peisestue til klubbkontoret + ser om noe egner seg til utdeling.
Sak 1: Årsmøte 2022
Innkalling sendt ut via medlemssystemet 31.1.22 og rettet versjon med riktig
påmeldingsfrist som skal være 28.2, lagt ut innen 1 mnd før årsmøtet, dvs 1.2.22.
Invitasjon lagt på hjemmesiden 1.2.22.
Inkomne saker har fått en mal og må inn 2 uker før, dvs 16.2.22
Styret må legge ut sakene senest en uke før årsmøtet, dvs 23.2.22.
Styremøtet fordeler oppgaver til årsmøtet.
Årets Snøgger og andre utmerkelser drøftes. Bjarne bestiller pokaler, trenere for laget
deler ut. Styret deler ut pris til årets snøgger.
Justeringer av Snøggs lover: Lovene våre må justeres i tråd med NIFs vedtak i november
2021. Det kan tas i styret, men er en naturlig sak på årsmøtet. Hanne fletter Snøgg
fotball inn i utkast til tekst fra NIF og legger saken inn i årsmøtesakene.
Samarbeid Snøgg-NFK. Det esktraordinære årsmøtet 3.1.22 vedtok en alternativ
tilnærming til samarbeid mellom Snøgg og NFK. Hanne og Atle formulerer en
orienteringssak til årsmøtet om dette. Vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet for
Snøgg fotball 3.1.22 var at samarbeidsavtalen skulle være ferdig i august 2022, nytt styre
må ta tak umiddelbart etter årsmøtet.
Dirigent for årsmøtet? Hanne kontakter Telemark fotballkrets for hjelp til møteledelse.
Alternativer lokalt er Jonny Pettersen og Borgar Flaaten hvis ingen eksterne kan lede
møtet. Det er vinterferieuke.
Bjarne orienterte om valgkomitéens arbeid.
Sak 2. Drift og bane
-

Leif Anders og Hanne orienterer
Status fra møter
Samarbeid om drift mellom kommunen og NFK

-

Avtaler og arbeid på Snøgghuset. Kommunen har startet arbeid med
energiøkonomisering, nye elektriske installasjoner, rydde ut mye gammelt skrot m.m.
Thor Hauge sier vi kan ha årsmøtet der 2.3.22, nå er peisestua nesten tom for bord og
stoler men det vil komme nytt.

Sak 3. Møte med styret og trenerne
- Godt møte, mange innspill til forbedringer. Oppsummering fra møtet er sendt til
trenerne og til styret. Det har vært et SU 2.2.22 der Hanne og noen trenere møtte opp i
tillegg til SU. Videre format og opplegg for dette møtet må finne sin form. Det er
avgjørene at styret, SU og trenerne finner møteplasser og informasjonskanaler som
fungerer godt. SU følger opp med trenerne framover, finne form på møter og
informasjon.
Sak 4: Status for regnskap 2021, og budsjett 2022
-

Torgeir Bakken gir status. Det ser ut som vi går mot et greit resultat. Innledende
budsjettdiskusjon i styret, styrets forslag til budsjett legges på styremøtet 17.2 og legges
fram for årsmøtet til vedtak.

Sak 5: Sportsplan
-

Orienteringssak i årsmelding, henger sammen med andre saker.

Sak 6 :– eventuelt
•
•
•

Status kvalitetsklubb: Atle orienterte, mange dokumenter er nå laget, fortsatt er
det noe som gjenstår.
Søke refusjon av UEFA B trenerutgift på trener som har tatt trenerjobb i annen
klubb. Snøgg sender brev og ber om tilbakemelding fra ny klubb.
Møte om Snøgg allianse: Hanne og Atle orienterte fra dagens møte om Snøgg
allianse – dvs Sportsklubben Snøgg. Fra Snøgg møtte Hanne og Atle. Konklusjon
på møtet er å innkalle til et ekstrordinært årsmøte i Sportsklubben Snøgg og velge
et nytt styre. Det å oppløse eller melde seg ut av allianseidrettslag er komplisert og
krever vedtak i årsmøter både i de enkelte klubbene og i allianseidrettslaget. Uten
styre i allianseidrettslaget kan endringer ikke vedtas.

Neste møte er gjennomgang av regnskap og styrets forslag til budsjett for 2022, vi møtes kl
1900 på Snøgghuset den 17.2.22

