Referat fra styremøte tirsdag 15 juni 2021
Sted: Snøgghuset
Tilstede: Hanne Thürmer, Atle Huseby, Leif Anders Kasin, Torgeir Haug, Elin Velta.
Møtende vara: Torgeir Bakken. Forfall: Silje Waksvik, Laila Sauarlia Hagen, Manh Tran.
1. Orientering om bane/revidert framdriftsplan: Jarle Flathus orienterte.
Oppsummering av orienteringen og styrets innspill:
Snøgg fotball er fornøyd med at Notodden kommune har påtatt seg finansiering og gjennomføring
av oppgradering av hovedbanen. Den nye banen får full størrelse og nytt banedekke. Det er
Notodden kommune som eier banen og er byggherre for utbyggingen. Dessverre har det vært
forsinkelser og utsettelser, men det skyldes ikke at Snøgg ikke har oppfylt sine avtaler. Snøgg
hadde en stor dugnad for å fjerne granulat fra banen, tribunene og området rundt banen. Den
gamle kiosken ble fjernet på dugnad, Leif Anders organiserte dette. Klubben fikk en ny framdriftsplan med dato for ferdigstillelse 27.7, nå er det meldt inn ytterligere 2 ukers forsinkelse. Klubben
må forholde seg til den framdriften kommunen aksepterer.
De dugnadene Snøgg har påtatt seg framover er arbeid med undervarme/varmesløyfer. Der har
Øyvind Tobiassen en nøkkelrolle for Snøgg og samarbeider/samordner med Notodden
rørleggerforretning. Øyvind og Stordalen entreprenør har dialog og samordner direkte seg
imellom. Øyvind må kontakte styreleder eller Leif Anders i styret hvis det er behov for avklaringer
fram til neste styremøte etter sommerferien.
Snøgg har også påtatt seg å støpe «ringmur» rundt banen for å sikre granulatet. Jarle Flathus og
Øyvind Tobiassen organiserer dette, bestiller egnet forskalingsmateriell, betongleveranser m.m.
Kommunen betaler materialer, støp m.m. Jarle og Øyvind må ta kontakt med styreleder eller Leif
Anders hvis det er behov avklaringer. I orienteringen fra Jarle avklares at det ikke må ikke være alt
for mange av gangen på dugnad, de som deltar bør helst ha noe kjennskap til forskaling og
støping. Jarle tar kontakt når nøyaktige tidspunkt er klare hvis styret skal bistå med innkalling til
dugnad. Hele banekomitéen (Leif Anders, Jarle, Øyvind, Manh) må samordne dugnader og
vurdere behov for folk. Jarle holder Leif Anders i styret godt orientert hele tiden, Leif Anders er
den i styret som følger opp sammen med styreleder. Jarle vurderer at Snøgg vil klare å
gjennomføre støping mot øst og syd først, så vil det kreves noe mer avklaringer mot tribunene i
vest.. Mot nord mot idrettshallen bør femmerbanens grenser være avklart før støping, hele
området mot nord tas til slutt.
Mur/avgrensning av platået utenfor Snøgghuset mot banen bør også på plass når området mot
nord fullføres. Jarle/Leif Anders ser på behov for materialer til mur og løsning for dommergarderoben og beleggsteinen og samordner dette med de andre i banekomitéen. Bjarne
Sørensen må også informeres om det blir reklameplass på mur/gjerde mot Snøgghuset, det
arbeides nå med en skiltplan.
Femmerbanen må få sikre grenser, særlig avklaring mot parkeringsplassen. Snøgg ønsker å flytte
gjerdet til kanten av parkeringsplassen for å få 2,2 m ekstra bredde til sikkerhetssone. Det krever
avklaring med kommunen og nye tegninger. Hanne og Trond Bakken i kommunen har hatt en
befaring av området, det er Thor Hauge som har ansvar for dette. Hanne forsøker å avtale et
snarlig møte/befaring med Hauge. Femmerbanen utsettes til nytt styrevedtak er på plass. Banen
er en del av Notodden kommunes anlegg og ansvar. Snøgg er avhengig av avklaringer med
kommune før vi kan gå videre.

Snøgg har påtatt seg å bygge et pumpehus for vanntilførsel m.m til banen. Kommunen holder
materialer, Snøgg skal sette opp huset. Dette bør ses i sammenheng med alt annet arbeid nord for
hovedbanen og mot Snøgghuset. Pumpehuset kan bygges til høsten.
2. Oppfølging av årsmøtevedtak om samarbeid Snøgg /NFK.
Styrets svar på det innkomne forslaget fra trenergruppen og årsmøtevedtaket er som følger:
Samarbeidsavtalen skisserer full effekt av avtalen fra 2021. Avtalen har vært fulgt så langt av
begge klubber. NFK har ingen lag under 16 år. Snøgg har tilbud i alle aldre. NFK har startet
akademier for de beste guttespillerne, men pga koronasituasjonen ble mye avlyst i 2020.
Snøgg mangler G16-spillere i dag. Når dagens spillere etter hvert blir 16, skal Snøgg ha et tilbud til
disse. Det er sannsynlig at flere spillere ønsker å satse og kan bli tatt inn i NFK.
Overgangen fra G14 til G16 er ikke konkretisert og avtalen bør gjennomgås for å ta vare på alle
spillere uansett nivå. Trenernes forslag støttes av styret, det bør i 2021 være en gjennomgang og
evaluering av avtalen, evt endringer av avtalen. Da forslaget stilles av trenerne ber styret trenerne
velge representanter blant seg til å representere Snøgg sammen med sportslig leder og styreleder
i denne evalueringen og møtene. Tettere samarbeid mellom NFK og Snøgg må utvikles slik at alle
spillere får et tilbud.
«Styret ber om årsmøtets 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»
Vedtak: Styret etablerer en gruppe som deltar i møter med NFK. Styreleder og leder av sportslig
utvalg skal være med. Styreleder spør trenerne Frode Telseth og Øyvind Tobiassen om å være
med i arbeidet. Styreleder kontakter styreleder i NFK slik at NFK også etablerer sin gruppe. Så fort
vi får tilbakemeldinger fra Frode, Øyvind og NFK må vi forsøke å legge en møteplan. Det kan også
være hensiktsmessig med et eller flere større møter mellom klubbene før september i tillegg til
møter med trenerne og møter i SU. Endringer i avtalen skal behandles i SU før endelig
styrebehandling i begge klubber.
I styrets diskusjon ble Frodes tanker om «fotballbyen Notodden» fremhevet. Vi må samle
fotballkompetansen. I samarbeid med NFK må vi se på muligheter slik at barn og unge spiller
fotball - flest mulig – lengst mulig og best mulig. Det er færre barn i hvert årskull og det er mange
ulike aktiviteter å velge mellom. Det er viktig å samarbeide på klubbnivå og ha enklest mulig
regler å forholde seg til. Dagens samarbeidsavtale kan tolkes og leses forskjellig, se om vi forenkle
og presisere klubbenes tilbud.
3. Lage regler for oppfølging av meldinger om uheldige hendelser.
Det har vært noen meldinger fra foreldre og andre rundt lag i Snøgg. Torgeir Bakken orienterte
om det arbeidet som er gjort. Håndtering av slike hendelser henger sammen med arbeidet med å
bli en kvalitetsklubb, lage en klubbhåndbok og ferdigstille Sportsplanen. I alle disse dokumentene
må klubbens verdier fremheves. Regler for spilletid, kommunikasjon, sanksjoner m.m. må på plass
og gjøres kjent for alle. SU avklarer hvordan de kan følge opp slike hendelser raskt og i tråd med
klubbens regler. Liv Birgit i SU har utarbeidet regler for slike hendelser, endelig vedtak av disse på
neste styremøte.

4. Utvikle hjemmeside og legge dokumenter der, få en mye bedre oppfølging av hjemmesiden.
Vedtak: Elin Velta i styret har sagt seg villig til å ta ansvar og følge opp hjemmesiden. Tone Marit
Tesdal hadde denne oppgaver i forrige styreperiode, hun gir opplæring. Det er allerede tatt
kontakt for å starte opp. Hanne og Elin følger opp hjemmesiden videre, flere i styret og SU bør
kunne legge ut stoff etter hvert.
5. Regnskapssituasjon per mai 2021.
Torgeir orienterer. Så langt i år er den økonomiske situasjonen god. Inntektene er stort sett på
plass, det har vært lite utgifter. Alle 6 trenerne som søkte om UEFA B trenerkurs har kommet
med, det skal vi klare økonomisk. De store cupene er avlyst, reiseutgifter og dommerutgifter er
redusert. Loddsalg er viktig, første dugnad på lodd er søndag 20 juni. Det er likevel usikkerhet om
banedrift for ny bane, utgifter til ferdigstilling av femmerbane/traktorgarasje m.m.
Medlemskontingenter og treningsavgifter er fakturert og mange har betalt. Det er fortsatt noen
utfordringer med fakturering og medlemssystemer. Fakturaene inneholder informasjon om
mulighet for å ta kontakt med styreleder hvis det er feil i faktura eller ved betalingsproblemer.
6. Lagskasser/lagskonto – etablere en løsning for lagene/økonomihåndbok for klubben.
Vedtak: Hvert lag kan ha en lagskasse/lagskonto i Snøgg. Laila (kasserer) følger opp dette
sammen med Roar Uglem, behov for konto meldes til Laila. Som utgangspunkt brukes reglene til
Rommen og Stovner, disse kan justeres når vi får mer erfaring. Reglene blir som følger:
Lagskasser og konto
Alle lag har ansvar for sin egen økonomi til sosiale og sportslige arrangementer som medfører reiser
mv ut over det klubben gir. Til å løse det praktiske benyttes det ofte en lagskonto/kasse.
En av utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av lagskassene utenfor klubben/
privat eie. Ofte er det gode tanker bak, men kan fort reise flere problemstillinger.
Snøgg Fotball har derfor vedtatt følgende:
• Formålet med lagskonto er sportslig og sosiale arrangementer for ungene/spillerne.
• Alle lag skal kun ha lagskonto/kasse som er i klubbens eie og forvaltning.
• Lagene får tildelt lagskonto ved å ta kontakt med kasserer/økonomiansvarlig i Snøgg Fotball.
• Alle konti skal være eid av Snøgg fotball og styrt av Snøgg Fotball ved
kasserer/økonomiansvarlig.
• Lagleder/økonomiansvarlig for årsklassens lag settes opp som disponenter.
• Lag/årstrinn skal kun ha en konto registrert og i bruk for laget.
• Trenere/lagledere eller andre frivillige kan ikke godtgjøres fra lagene/lagkassene.
• Lagskonto følger årstrinnet/laget og settes sammen til en konto ved sammenslåing av lag.
• Sammenslåing av ulik økonomi løses med ekstra dugnad for de med lavest beløp.
• Nedlegges lag/årsklasser tilfaller gjenstående overskudd fra lagskassene klubben.
• Det ikke skal brukes private konti til mellomføring ved aktiviteter i eller for klubben.
• Lagene har ikke anledning til å gi gaver fra lagskasser ut over 1000 kr/år.
• Påskjønnelser/gaver følger vanlige lovregler som begrenses til 1000 kr/år pr person.
• Ved tvil spør Økonomiansvarlig eller styrets leder i Snøgg Fotball.
7. Oppfølging av alkoholpolitikk i klubben, se dokumenter fra forrige styremøte
Vedtak: Kvalitetsklubb inneholder krav til dokumenter om dette, Atle følger opp til neste
styremøte.
8. Starte opp kvalitetsklubb – plan for å komme videre
Snøgg fotball har styrevedtak på å starte opp arbeidet med å bli en kvalitetsklubb. Det krever

dokumenter og rolleavklaringer. Mye er på plass, selv om det ikke er dokumentert i tråd med
kvalitetsklubbens dokumenter. Det er mange tilbud som bare gis til kvalitetsklubber, og NFF
Telemark ønsker å bistå Snøgg fotball med arbeidet.
Vedtak: Atle Huseby tar et ansvar fram til neste styremøte slik at vi har mer oversikt over status.
Oppgaver må så delegeres til styret og SU. Arbeidet med ny sportsplan er allerede lagt opp slik at
den vil fylle krav til kvalitetsklubb. SU må forsøke å finne trenerkoordinator, dommeransvarlig
m.m. i tråd med kravene til en kvalitetsklubb. Det vil kanskje ta 1-2 år før Snøgg fotball blir
sertifisert.
9. Brev til styret fra Øyvind Tobiassen, bl.a. om oppfølging av årsmøtevedtak/sportsplan. Brevet er
sendt ut til hele styret, styreleder for fullmakt til å svare på brevet i tråd med innspill fra styret.
Flere av de tema brevet omhandler er behandlet som egne saker i dagens styremøte. Styret er
glad for innspill og engasjement fra medlemmer og trenere.

