Referat fra styremøte torsdag 19 august 2021 kl 1900
Sted: Snøgghuset
Tilstede: Hanne Thürmer (leder), Atle Husebye (nestleder), Manh Tran, Torgeir Haug, Leif Anders
Kasin, Elin Velta, Laila Sauarlia, Torgeir Bakken.
Forfall: Silje Waksvik.
1. Oppfølging av årsmøtevedtak om samarbeid Snøgg /NFK.
Det er nå berammet et møte mellom styreleder, leder SU, Øyvind Tobiassen og Frode Telseth den
25 august.
Styret diskuterte samarbeidsavtalen også på møtet 15 juni. 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 kan forenkle og presisere klubbenes tilbud.
Vedtak: Styret ønsker dialog med NFK og avklaringer av NFKs ønsker. Det er behov for å justere
samarbeidsavalen. Viktige momenter fra styret i Snøgg fotball: Alle barn/unge som vil spille
fotball må kunne fortsette med fotball, uansett ferdighetsnivå. Det er naturlig at samtalene
omfatter både jenter og gutter, løsningene kan være ulike. Naturlig alder for eventuell overgang
fra Snøgg til NFK er 15 år, først års gutt/jentespiller. Samarbeid med VGS viktig for toppsatsing,
her er kan det være behov for avtaler mellom Snøgg og VGS/fylkeskommunen for jentefotballen.
Det kan være ulik tempoplan og aldersgrupper for å samle/fordele gutter/herrer og
jenter/kvinner i en ny avtale mellom klubbene. Det er for få som spiller fotball i ungdomsalder,
ikke nok spillere til å få gode treningsgrupper i flere klubber. Modellen vil evt. utvikles over tid,
den er ikke ferdig 2022. Snøgg bør kunne gi tilbud til senior herrer som ikke nå opp på NFKs A-lag.
2. Orientering om bane/revidert framdriftsplan:
Så langt kan vi rapportere følgende om framdrift på banen:
•
•
•
•
•
•
•

Undervarme/sløyfer er på plass
Sluk og drenering er avklart og ordnet
Lysmaster er flyttet.
Ringmuren er nesten ferdig i syd og øst, den er nå hovedprioritet.
Plassering av ringmur mot nord er avklart slik at vi kan gå helt inn til parkeringsplassen.
Stordalen skal inn igjen med grunnarbeid før gressleverandøren kommer for å legge pad
og gress.
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.
Vedtak: Snøgg ber om en ekstra uke for å fullføre støping av «ringmuren», dvs til 30.
august. Hanne og Leif Anders møter kommunen ved Trond Bakken. Videre samarbeid
mellom Snøgg og kommunen avklares, styret får tilbakemelding på neste styremøte.
Kommunen eier anlegget. FDV ansvar må avklares og avtale mellom Snøgg og
kommunen om dette må på plass.

3. Lage regler for oppfølging av meldinger om uheldige hendelser utsettes pga tidsnød i møtet.

4. 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. Siden forrige styremøte har Atle Huseby utarbeidet et exceldokument der alle områder i kvalitetsklubb var lagt inn. Atle gikk gjennom dette dokumentet, det
er et svært godt utgangspunkt for å få dokumenter på plass. Styret bør gjøre en egenevaluering av
hvor vi ligger på de ulike områdene. Kretsen vil bistå oss i arbeidet med å bli kvalitetsklubb, evt
kan de komme på et styremøte som handler om dette.
Vedtak: Atle Huseby og Hanne kontakter fotballkretsen for videre utvikling av Snøgg som
kvalitetsklubb. Et styremøte i løpet av høst 2021 brukes i hovedsak på dette.
5. Brev til styret fra Øyvind Tobiassen, styret er orientert om brevet. Som oppfølging av punktet om
hjemmesidene har Elin Velta gått inn i arbeidet med å oppdatere hjemmesiden. Den siden vi har
mangler løsninger for å legge ut referater fra styremøter og SU. Elin skal vurdere alternative
leverandører av hjemmesider til neste styremøte. Bårdseng/Kåven er ressurspersoner i klubben,
Elin ber også om råd fra disse. NIF/NFF har løsninger som vi bør se på. Avklaring av hjemmesiden
bør skje i løpet av 2021.

6. Møteplan høst 2021. Styreleder er bortreist hele november. Vedtak: Atle innkaller og leder
styremøtet i november.

7. Evt
Torgeir Bakken orienterte om økonomi, det er god likviditet. Det er usikkerhet om noen poster,
men sannsynlig et lite overskudd i 2021. Neste styremøte vil ha mer oppdaterte økonomitall.
Torgeir Bakken orienterte fra arbeidet i SU, her skjer det mye positivt.
Sportsplan er under utvikling, bygger på mal for kvalitetsklubb.

