
Referat fra styremøte i fotballgruppa i Tonstad IL 10.05.21 

Til stede: Kjetil, Børge, Guro, Gry Iren, Grete Berit, Ole Erik, Tommy og Merete 

Forfall: Ommund og Gunhild 

 

1. Konstituering av nytt styre 

 

Nytt styre består av Ole Erik, Børge, Ommund, Tommy, Guro, Gry Iren, Grete Berit, 

Gunhild og Merete 

 

2. Orienteringer 

- Fotballhall 

- 3’er baner 

- Sesong 2021 – status er fortsatt uklar 

 

3. Fordeling av ansvar: 

- Fordeling av kontaktpersoner til lagene.  

o OE: G/J7, J17, G19, A-laget, B-laget 

o Guro: J8/9, G8, G9 

o Gry Iren: G10, G11/12, J11 

o Grete Berit: J14, G14 

- Ansvarlig for at folk melder seg inn i Min Idrett så de får betalt medlemsavgift til 

Tonstad IL - Merete  

o Lagledere tar ansvar for at spillere på laget er registrert i Fiks.  

o Fra 13 år blir kampene også registrert i Fiks 

- Sponsoransvarlig for klubben – Ole-Erik (vil få hjelp av Henning fra A-laget) 

- Materialforvalter – Guro og Grete Berit 

- Kioskansvarlig – Gry Iren 

- Lagledermøter – Ole Erik 

- Dommerliste – Tommy 

- Dugnadsansvarlig – Børge 

- Lotteri/bingo/basar – Gunhild 

Enstemmig vedtatt. 

 

4. Gjennomgang av budsjett 

- Det fokuseres på at de yngste lagene får deltatt på cuper og får økonomisk støtte ved 

behov og søknad til styret. 

- Det blir gitt støtte ved søknad til de A-lagsspillere som ikke har fast arbeid eller er 

under 18 år for å delta på treningsleir. 

- Ole-Erik får fullmakt til å forhandle nye kontrakter med Ole Martin og Henning, samt 

å få på plass kontrakt med Hroar, Kai og Ida, hvor de og godtgjøres. 



- Det skal jobbes for å øke dugnadsinntektene og sponsorinntektene. 

- Det kjøpes inn 11 nye 5’er-baller i CL typen. 

- Det settes av ca 35 000 kr til innkjøp av Adidas-jakker til lagledere, trenere og 

fotballstyret. 

- Lagene til og med J/G14 kan disponere 1000 kr til sosiale tiltak. 

Enstemmig vedtatt. 

 

5. Spillerutvikler og trenerveiledning 

- Det skal jobbes for at trenere i klubben får trenerkursing. 

- Det eksisterende FFO-opplegget endres til følgende: 

o FFO vil tilbys til 3. og 4. klasse med fokus på barneidrett 

o Akademi vil tilbys til 5.-8. klasse med sterkere fokus på utvikling av 

fotballferdighet 

o 9. og 10. klasse vil få tilbud om hospitering ved Sirdal VGS 

o FFO, akademi og hospitering vil tilbys en dag i uken skoleåret 2021/2022 

o Pris vil vurderes på neste styremøte 

- Spiller- og trenerutviklingsstillingen med inntil 50% stillingsprosent som ble opprettet 

i 2019 videreføres. På grunn av covid-19 har kun halvparten av tilskuddet til 

prøveordningen blitt utbetalt siden FFO ikke har blitt gjennomført i 2020, og vil 

disponeres til denne stillingen. Ole-Erik oppretter dialog med Sirdal kommune ifm. 

gjennomføring av vedtaket fra kommunestyret 13.12.2018 sak PS 18/159. 

- Stillingen som spillerutvikler og trenerveileder vil være ansvarlig for oppfølgning og 

gjennomføring av FFO og akademi, samt trenerutdanning av trenere i klubben som 

fører til at trenere blir NFF sertifiserte trenere. Ansettelse av trenerveileder i klubben 

fører til at det vil bli kontinuerlig oppfølgning av trenere i klubben, og at kvaliteten på 

fotballtilbudet heves. 

- Avtale med tidligere spillerutvikler og trenerveileder gjaldt i to år, den videreføres 

ikke. 

- Ole-Erik gis fullmakt til å forhandle ansettelsesavtale med Øyvind Skadberg om 

stilling som spillerutvikler og trenerveileder. 

- I en slik ordning vil Sirdal VGS bidra med instruktører til FFO og akademi i skoleåret 

2021/2022. 

Enstemmig vedtatt. 

 

6. Eventuelt 

- Det ble spilt inn ønske om å undersøke mulighet for innkjøp av fotballdart og 

hoppeslott for bruk på tilstelninger og til utleie. 

- Det kartlegges hvilke lag som mangler Tonstad-drakter og -treningssett. Det skal 

jobbes for å skaffe Tonstad-drakter og -treningssett til alle lag som distribueres til 

lagene av klubben på lagledermøtet. Lagene skal spille i Tonstad-drakter med 

hovedsponsor og Tonstad IL profilering. Alle lagene burde ha samme sett slik at alle i 

klubben ser like ut. Dette skal koordineres av klubben. 

- Sponsoransvarlig sjekker ut Tilskuddsportalen for mulige tilskudd. 


