
 

 

Referat fra styremøte i fotballgruppa 26.01.11, klubbhuset. 

 

Tilstede: Martin, Claus, Jill og Hege 

Fraværende: Arne G8, og Geir A-laget. 

 

 

1. ÅSENRENNET –inntektskilde for fotballen. 

Vi har 2 kiosker, stadion + skolen. Stadion må ha 2 skift pga den åpner kl 0830. Skolen 

m/premieutdeling trenger kun 1 skift da den ikke åpner før 1030. 12 stk foreldre fra fotballgruppa 

måtte trå til i  2010 for at vi skulle opprettholde tilbudet. Denne gangen var 9 av foreldrene fra G10, 

derav 3 fra styret,  +  3 fra G7. 

Kommende styre må bearbeide foreldregruppen på G8 for denne store dugnaden. A-laget må og 

informeres om at de er en del av dette. 

Leder i fotballgruppa har ansvar for handling av kioskvarene, tilrettelegging + retur. I tillegg være 

tilstede på 2. juledag for koordinering/assistanse for kioskene. 

 

2. G8 - Info fra Claus. 

Har fått 2 nye spillere = 10 barn. Laget er påmeldt serien. Claus sjekker ut resultat for serien 2010. 

 

3. G6 – Info fra Claus. 

G8 har i vinter fått med seg mange nye spillere. Dette er barn født -05/-06, ca 10 stk. Treningen for 

disse er lagt til torsdager kl 18-19. Claus tar ansvar for å bringe på banen trener +  lagleder fra denne 

foreldregruppen.  Vi må ha fullstendig navnelister på barn + foreldre. 

 

4. G 12 –  

Martin (styret) tok på seg oppgaven med å kontakte Harald Olsen, Holter IL, siden han og Geir 

Watterud har hatt en liten dialog uten resultat. Leder fotball gruppa i  Holter og Hege har også 

konferert ang situasjonen G12.  

Det er nå foreløpig lagt opp til trening for Holter + Åsen gutter i Holterhallen f.o.m. mandag 7.2.11. Det 

er en begynnelse for barna som enda ikke ønsker å starte i Nannestad FK.  G 12 avklares enda nærmere 

iløpet av kort tid.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.  Valg av nytt styre 

Martin, Jill og Hege. 

Mulig problem her. Hege har frem til dette møtet vært i kontakt med de fleste på G8, (trener og 

lagleder går bort.)  Ingen  i foreldregruppen kan eller vil. Claus har en kandidat han bearbeider – med 

tanke på leder i fotballgruppa. Jill, sekretær, har også forsøkt men ingen kan. (en i foreldregruppen er  

tatt inn i Nannestad FK styret.) 

 

Martin, banemannskap, er i styret til det blir funnet en erstatter for ham, iløpet av våren/forsommeren. 

Han gir ”opplæring” om det ønskes til neste banemannskap. 

 

6. Eventuelt 

A-laget er påmeldt serien. 

De har startet med trening i Holterhallen pga plassmangel på Kringler Slattum Skole. De er ca 18-20 stk. 

A-laget dekker denne leien iflg Watterud. 

 

      Foreldremøte 

      Styret er enig i at det bør tilstrebes å holde et foreldremøte for G6 og G8 hvor vi bl.a. tar opp: 

- Kontingenter, forsikring 

- Dugnader 

- Salg av gensere 

- Styrearbeid/organisering 

- Grasrotandelen 

 

Foreldremøtet kan være med representanter fra styret. 

Claus lager utkast til det neste møtet. 

 

   Oversikt kiosksalg 

   G7    ca.  5.000,- 

   G10  ca   7.300,-  

   G12  ca   5.300,- 

   A-laget  + - 0 

 

På alle hjemmekamper skal kiosken være åpen med salg av kaffe, hjemmelaget kake + vaffel, is, brus, 

pølser.   

 

 

 

 



 

 

 

Sponsorer 

Leder har i høst arbeidet aktivt med å finne fler sponsorer. Det er vanskelig. Styret har i samarbeid med 

ski gruppa nå sendt søknad til OSL. Denne er ikke behandlet enda. 

 

Claus kontakter  ”Romerike Autolakk” 

Jill       ””                ”Trugstad Gård” 

                               ”Din Hud og Kropp” 

Hege   ””               ”Kringler Selskapslokaler” 

 

 

 

Rekruttering 

Martin lager og leverer invitasjon til barnehagen v/førskolegruppa og 1. trinn for om mulig flere barn er 

nysgjerrige på fotball.  

 

 

Neste møte  onsdag 9.3. kl 19.00. 

 

 

 

 

 

Ref. Hege 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


