Styrets saksframlegg på sak 10

- Prosess samarbeid Snøgg - NFK

Vedtak fattet på det ekstraordinære årsmøtet 3.1.22:
Snøgg skal stille lag i alle aldre for både gutter og jenter. Snøgg er klubbstyrt, men støter ingen fra
seg som vil spille fotball i Snøgg. Det gjelder fra og med 2022 sesongen og i årene fremover. Snøgg
kontakter og inngår forhandling med årets G14 trenere umiddelbart for å fortsette som G 16 trenere.
Samarbeidsavtale, både ny og gammel, opphører frem til klubbenes ordinære årsmøte er avholdt. I
løpet av sommeren 2022 skal ny samarbeidsavtale være grundig gjennomgått og frist for signering er
31.08.22. Snøgg Fotball må ta med seg og lytte til trenerne i klubben i arbeidet med ny avtale.
Forutsetning for avtalen skal være at Snøgg stiller lag i alle aldre.
Snøgg har meldt på et G16 lag og dette laget fortsetter med trenerne fra da de var G14 som det
ekstraordinære årsmøtet vedtok.
Styret har fulgt opp årsmøtevedtaket om å ta med seg og lytte til trenerne. Styreleder og nestleder
har hatt to møter med trenerne Øyvind Tobiassen, Christian Natadal og Kenneth Bårdseng, og
opplever en god dialog. Den 23.1.22 inviterte styret alle trenerne og SU til et møte for informasjon og
dialog. Dette møtet var godt besøkt, referat er sendt ut til SU og trenerne.
Det var enighet om behov for å etablere møter og informasjonsutveksling mellom trenere, SU og
styret. Dette må finne sin form utover i 2022, som en start etableres et fast møtepunkt den første
onsdag i hver måned kl 1800. Sammen med SU, bør Styreleder/nestleder delta. Alle trenere er
invitert.
Styrets forslag til vedtak:
Prosess for å utvikle en samarbeidsavtale mellom Snøgg og NFK:
Det ekstraordinære årsmøtevedtaket følges opp ved å etablere faste møter og informasjonskanaler
mellom styret, SU og alle trenerne i klubben. Arbeid med en ny samarbeidsavtale må forankres i SU
og med trenere i klubben parallelt med møter mellom Snøgg fotball og NFK. Ny samarbeidsavtale
mellom NFK og Snøgg inngås innen 31.08.22. Styret får årsmøtets fullmakt til å utvide fristen for
ferdigstilling av avtalen hvis det er nødvendig.

