
  Referat styremøte mandag 4. april. 
 
Til stede: Lene Huun, Camilla Fykse, Jarle Ystebø , Martin Lunestad, Ola Fjerdingen 
Forfall: Arne Skeie 
Sak 1 Godkjent innkalling og referat. 
Sak 2 Mål.  7er måla er i skrøpeleg forfatning.  

Kjøpe nye eller sveisast?  
- Styret gir baneutvalget myndighet til å kartlegge og ordne opp i vedlikeholdet av mål.  
-Baneutvalget har en post på budsjettet de kan disponere. 

Sak 3 Skifte tribunestoler.  
- Lørdag 16/4 er klubbens dag og første a-lagskamp hjemme. Jarle snakker med old-boys om 
de kan ordne dette på dugnad. 

Sak 4 Treningsavgift.» Nokon lag er flinke og alle har betalt medan andre lag har nesten ingen 
betalt. Kor strenge skal ein vera med dei som ikkje har betalt?» 
-Daglig leder ber lagledelsen på alle lag om å sende til de som ikke har betalt. Han legger også 
sak om dette ut på hjemmesida, med kontonummer og beløp. De som ikke har betalt, vil ikke 
få mulighet til å spille kamper for Øystese. Unntak ved spesielle behov avklares med daglig 
leder. Ola Fjerdingen legger ut info på lagledergruppa på Facebook om dette.  

Sak 5 Dugnader 2016.  
- Dugnadslistefor Øystese cup sendes ut innen 15. april. 
I forbindelse med andre dugnader vil vi oppfordre på Facebook om frivillig oppmøte. Ved 
dårlig respons vil noen lag få direkte innkalling. 

Sak 6 Ansvarlig for innkjøp til klubben. 
- Materialforvalter skal gjøre innkjøp til klubben. Daglig leder og sportssjef kan ved spesielle 
anledninger gjøre innkjøp. Styret informerer hovedleverandør og seniorfotballen om 
prosedyrer om innkjøp. 

Sak 7 Forespørsel om sponsor/samarbeid. 
-Styret ønsker å få besøk av leverandør for å høre mer om dette. 

Sak 8 Rapportering til Idrettsregisteret ved Norges Idrettsforbund. 
- ØIL ønsker at fotballgruppa ordner dette for sine medlemmer. Vi vil gå i dialog med 
hovedlaget om hvordan vi skal gjøre dette. Martin Lunestad tar det opp med hovedlaget. 

Sak 9 Hovedsponsoravtale.  
- Møte med Sparebanken Vest i morgen. Utkast har kommet på mail. 



  Sak 10 Instruks for materialforvalter. 
-Styremedlemmene kommer med innspill, og styret sluttfører det på neste møte. 

Sak 11 Infosaker.  
 Johan Torbjørnsens fotballskule – alt i rute for avvikling 9-10 april – vert ca 70 born. 
 Klubbens dag – 16 april saman med årets fyrste heimekamp for A laget.  Øystese Cup – pr 31.3 er 86 lag påmeldt. Påmeldingsfrist 10 mai so me kjem godt over 100 lag. 
 Det var eit stort hol i banedekket som dagleg leiar har satt Sigmund Vik i gang med å ordne. 

 
Ref. Ola Fjerdingen   Neste møte mandag 2. mai kl 18:00 


