
Referat fra møte med styre i fotballen og styret i klubbhuset 

16.06.21 

Til stede: Grete Berit, Kåre, Ole Erik, Ommund, Bente, Gry Iren, Guro, Siw Alida, Frank, 

Tommy og Merete. 

Forfall: Børge og Gunhild. 

 

1. Organisering av klubbhuset 

Klubbhusstyrets oppgaver har vært: 

- Ansvar for huset, forfallende vedlikehold. 

- Diffust ansvar for kiosken. Fotballen og klubbhusstyret. 

- Leid ut klubbhuset til private arrangement. 

Bente og Gry Iren har hatt ansvar for kiosken, handle inn og sette opp folk til å stå i kiosken. 

Kiosken har også hatt ansvar for rydding rundt banen og klubbhuset. 

Konklusjon: 

Det fremmes forslag til hovedstyret i Tonstad IL at klubbhusstyret legges ned og 

ansvarsområde samt økonomi overføres til fotballstyret. Siw Alida foreslås at fortsetter som 

ansvarlig for klubbhuset som en del av fotballstyret. 

Mål: 

Få liv i klubbhuset igjen  

Enstemmig vedtatt 

 

2. Søppel 

Anleggene vi bruker skal være fri for søppel, og alle lagledere og trenere har blitt instruert til 

å oppfordre og legge til rette for at lagene plukker søppel hvis det er noe rundt der de trener. 

Anleggene skal forlates i bedre stand enn når man kom. Vi har en avtale med Egil Martin om 

å hente søppelsekker hos han. 

Konklusjon: 

Lagledere og trenere får barna til å plukke søppel før de går hjem fra trening. 

Mål:  

Holde fotball anlegget søppelfritt  

Enstemmig vedtatt 

3. Eventuelt 

- Bente Monica holder førstehjelpskurs for trenere og lagledere til høsten. 



- Cuper –  fått innspill på at en ønsker oppsett på hvilke cuper vi kan være med på, slik 

at det blir likt for alle lag. Klubben betaler påmeldingssummen. Ikke noe fast antall 

cuper en kan delta på. 

- Hjertestarteren – må sjekkes, høre med Bente Monica – Grete Berit fikser. 

- Sirdalskammeratene fått penger som skal gå til familier som sliter økonomisk, kan 

søke/få hjelp til at barn kan få delta på f.eks cuper, fotballskoler. Ta kontakt med Kåre 

Lindeland eller Steinar Skretting. 

- Vi åpner kiosken til høsten. 


