
Referat styremøte Snøgg 14.01.2021, møtet ble holdt digitalt på Teams 

Møtestart 1900. Tilstede:  Hanne Thürmer, Ola Wårås, Torgeir Bakken, Arne Elgen, Manh Tran, Elin 

Velta Svartdal, Marita Lien, Tone Marit Tesdal (fra 1930), Laila Sauarlia Hagen, Torgeir Bakken (vara) 

Saker: 

1. Budsjett 2021 – Ola Wårås, Torgeir Bakken sammen med sportslig og Arne Elgen med 
kunnskap om banedrift presenterte startutkast til budsjett 2021 og resultater for 2020. De 
tar på seg å være budsjettgruppe fram til årsmøtet 24 mars. Utkastet ble diskutert, det er et 
veldig godt utgangspunkt.   
Vedtak:  Styrets forslag til budsjett må gjøres ferdig på neste styremøte i februar, så må 
budsjettet vedtas i årsmøtet. Budsjettet bør i 2021 være enda mer avklart for 
lag/aldersgrupper – da er det lettere å følge med status utover året. Samtidig er det også i 
2021 mye usikkerhet pga Covid-virus og begrensninger i kamp/trening.  
Vi må finne en struktur på kontingent (fast sum 300,-?) og på treningsavgift. Foreløpig forslag 
er at treningsavgiften øker gradvis med alder uten store sprang.  A-lag/senior må betale 
treningsavgift og heller får godtgjøring/kjøring som oppveier treningsavgiften, da blir 
budsjett og regnskap mer oversiktlig.  Budsjettgruppen jobber videre, viktig med innspill fra 
trenere, spillere, materialforvaltere, banedrift, m.m.  Det er utfordrende når både 2020 og 
2021 er preget av korona.  

 

2. Samarbeidsavtale mellom Snøgg, NFK og evt Heddal.  

Vedtak:  Samarbeid mellom klubbene er viktig.  Vi bør få opp et felles trenerforum, finne en 

spillerutvikler, se på sportslige avtaler om akademi og rekruttgrupper, avklare aldersgrupper 

og overgangsregler m.m.  Klubbene bør samarbeide om baner og banedrift. Skriftlige 

samarbeidsavtaler bør utarbeides/oppdateres. Torgeir Bakken fortsetter å følge opp fra 

Snøggs side, Hanne Thurmer deltar i en gruppe som avklarer samarbeidsavtalen med 

NFK/Heddal.  Flere kobles inn når det er konkrete avtaler som skal gjøres.  

 

3. Årsmøtet 2021 – det må holdes innen utgangen av mars.   

Vedtak:  Dato for årsmøtet settes til 24 mars, (onsdag før kommunestyremøte). Hvis 

årsmøtet må være digitalt må vi finne løsning på det.  Ola Wårås samarbeider med Hanne 

Thurmer om innkalling. Bjarne Sørensen leder valgkomitéen og ønsker samtale med alle i 

styret. Vi ber Stig Garberg, Bjarne Bakken,evt Jonny Pettersen om å led årsmøtet 2021. 

Budsjettgruppen (se punkt 1) legger fram budsjett og regnskap. 

 

4. Arbeidsgruppe(r) for kontakt med kommunen om banedekke og banedrift. Kommunen har 

bevilget penger til å skifte banedekket på Sport.   

Vedtak:  Vi må etablere et utvalg som samarbeider med kommunen om skiftet og forbereder 

overtakelse av banen.  Vi må også planlegge Snøgg-dugnader for å sette opp et pumpehus 

(vår 2021?) og lage 3x3&femmerbane (høst 2021?).   Arne Elgen sier ja til å være en faglig 

ressurs.  Sportslig utvalg må ta mange avgjørelser om reservebaner og gjennomføring av 

trening/ kamper i byggeperioden. Snøgg må delta aktivt i valg av løsninger så langt 

kommunen inviterer til det. Her må det være fagressurser, noen fra styret, flere fra SU og 

kanskje også noen trenere/spillere/lagledere?? 

Forslag til vedtak: Arne/Bjarne/Manh/Hanne T, Torgeir / SU kobles tett på prosessen, neste 

styremøte avklarer konkrete navn og grupper. 

 



5. Reforhandling av samarbeidsavtalen mellom Snøgg og Notodden kommune 

Kommunen har fått brev (oktober 2020) med ønske om oppsigelse/reforhandling av 

samarbeidsavtalen mellom Snøgg fotball og kommunen. Dette gjelder drift og vedlikehold av 

banen, Snøgg-huset, tribuner, reklame, trær og beplantning rundt banen m.m.  Manh og 

Hanne har hatt to ulike møter med kommunen, vi må følge opp videre.  

Vedtak:  Hanne og Manh holder kontakt med kommunen og Marita bistår underveis og 

vurderer evt. utkast til avtale. Før Snøgg signerer skal avtalen behandles i styret. 

 

6. Barnefotball 

Vedtak:  Snøgg må revidere/utvikle en plan for å rekruttere 1.klassingene og få flere jenter og 

gutter til å begynne med fotball fra 7-12 år. Snøgg bør finne en rekrutteringsansvarlig – en 

med kontakt med skolene, vi ønsker også å lage en møteplass på Snøgghuset. Sportslig utvalg 

har hovedansvaret for rekrutteringen, Manh og Elin følger opp fra styret for å sette rammer 

rundt rekruttering. Gruppe med Elin, Manh, (Eirill hvis hun har tid) setter seg sammen og 

lager en konkret innkalling til oppstart av 1. klasse/barnehage. Stine Haugen spørres om å 

delta i dette arbeidet.  

 

7. Macron draktavtale   

Vedtak: orientering fra markedsansvarlig Bjarne Sørensen tas til orientering. Sponsoravtaler 

må på plass før plaggene kan trykkes. Butikk på plass mai??  

 

8. Renhold:   

Covid og regler fra NFF krever av klubben kan dokumentere renhold og renholdsmetodikk.  

Vedtak:  Når garderober og evt. peisestua åpnes for aktivitet lages en timebasert kontrakt 

med Edilberto Medilquello og kona Marivic Canonay. Vi lager klarere regler for bruk av 

banene, garderobene og rom i Snøgghuset for lagene. Hanne T følger opp videre med styrets 

fullmakt til å avklare løsninger.  

 

9. Signerte dokumenter er fortsatt ikke avklart. Vi må ha signerte årsmøteprotokoll fra 

ekstraordinært årsmøte, vi må ha signert regnskap, vi må ha alt i orden fram til årsmøtet. 

Forslag til vedtak:  Marita/Tone Marit følger opp at disse dokumentene scannes inn på riktig 

måte i arkiv/system. Ola Wåras sender sine dokumenter videre til arkivering. Torgeir Bakken 

har årsmøteprotokollen, den må også scannes.  

 

10. SU – saker til styret.  

SU ved Torgeir Bakken presenterer sakene.  Dagens sak er oppstart av undervarmen på 

Sport.  Vedtak:  Vi venter til det er behov for treningstid og litt mildere i været før ny 

vurdering. Optime/parken bør kunne gi en treningsøkt i uken til aktuelle lag til undervarmen 

settes på.  SU sammen med Arne Elgen bestemmer når varmen settes på. 

 

11. Snøgg super:   

Henrik Steinmoen/ Tandberg har ledet Snøgg super i mange år, nå har de gitt seg og tilbudet 

er avviklet.   

Vedtak:  Snøgg super er en viktig del av Snøgg. Vi bør få til en god avslutning for de som har 

gjort en langvarig innsats, de fortjener en blomst og en avslutning.  Snøgg bør ha et tilbud til 

alle som vil spille fotball, også de som spiller i Snøgg Super.  Ola W forhører seg litt om det er 

ressurspersoner som kan kontaktes? Hanne og Ola tar ansvar for å forsøke å få opp Snøgg 



super på nytt. Snøgg kan evt kontakte USN/Telen og foreldregruppe for å finne noen som kan 

trene og lede «Nye Snøgg Super».  

 

 

12. Nettsider – de har løftet seg tydelig i løpet av 2020.  Tone Marit informerer. Flere som 

produserer innhold og tar bilder er avgjørende. Flere må lære seg å poste på nettsiden. 

Avhengig av bilder, innspill fra lagene, foreldre på tilskuerplass, tekst. Nettsiden kan få stoff 

fra SU.  

 

13. Evt:  

 

-Når vi utvikler samarbeid mellom klubbene kan det også være et samarbeid om nettsider, 

informasjon, styrearbeid. Foreldrekontakter, lagledelse mm. Snøgg kan lære mye av Heddal, 

de har blitt en kvalitetsklubb. 

-Gi bort draktsett til en som samler på fotballdrakter, bare t-skjorte.  Han kan spørre Ingrid 
Seljord. 
-Student som vil spille. Torgeir kan kontaktes for å formidle kontakt.  
-Årsmøte innkalling og årsmelding, nytt i år at det er Kontrollkomitéen i stedet for revisor 
som skal gå gjennom årsregnskap 
 
 

 


