Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb
Dato:
Tid:
Sted:
Til:
Til stede:
Forfall :

Torsdag 27.03.14
Kl 18.00 – 20.00
Klubbhuset
Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus
Bjørn, Susanne, Ole og Wenche
Klaus, Simen og Lea

Saksnr. Sak

Ansvar

20/14

Innkalling, saksliste
Godkjent uten merknader

Bjørn

21/14

Orienteringssaker

Bjørn

•

•

Wenche
Regnskapsrapport
Ser bra ut så langt. Bra kontroll på kostnader. Propan ca
120 000 under budsjett. Vi må bruke mye mere en vanlig
på etterfylling av gummigranulat og dyp rens/reparasjoner
av kunstgresset. På inntektssiden blir det spennende å se
om vi når budsjetterte inntekter på kontingent. Viktig å få
ut kontingentkrav i tide, og sørge for gode rutiner for
purring.
Wenche/
Kontostruktur lagene + konto MS
Ikke kommet i gang med prosessen. Sussi hjelper Wenche Susanne
med dette. Alle lagskonti og klubbkontoer samles i
Strømmen Sparebank. De to avtaler fremdrift seg i
mellom, og rapporterer på neste styremøte

•

Oppgjør MS trenere 2013
Er ordnet, utbetaling ble gjennomført 25.02.2014.

•

Saker fra forbundstinget
Nye «kort regler» i barnefotballen, 5 min på sidelinjen
ved gult kort i barne- og ungdomsfotballen. Endring på
anbefalt spilleflate (størrelse) både i 5’er, 7’er og 9’er
fotballen(nytt). 3’er fotball mot mini mål (uten keeper)
innføres for de under 7 år.

Wenche
Susssi
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Saksnr. Sak
•

•

•

•

•

•

Ansvar

Ole
Kretstinget
Ingen store saker på årets krets ting som forløp
udramatisk. Nina Nordeng fikk pris/stipend for lang og tro
tjeneste.
Bjørn
Ledermøte nr 1/14
Gjennomført med god deltakelse. Alle grupper var
representert. Treningstider sommeren 2014 ble fordelt og
vedtatt. Mindre justeringer kan bli aktuelt, når
terminlistene i barnefotballen blir klare. Trenere i
barnefotballen ønsker seg mindre mål for de minste barna.
Bør vurderes til sesongen 2015.
Kretsens Vårmøte
Fokus på Fair Play og «Kvalitetsklubb prosjektet».
Elektronisk kamprapport innføres fra og med G/J 13 og
eldre sesongen 2014.

Bjørn

Ole
Årsmøte Lørenskog idrettsråd
Søknadsfrist for LAM midler fremskyndes fra 15.08 til
01.06. Viktig å huske søknadsfristen. Utbetaling vil
komme tidligere i år, en det som har vært gjennomført før.
Simen
Sportslig utvalg
Referat fra møtet i mars er distribuert. Ingen kommentarer
fra styret.
Ole
Anleggsgruppe, herunder anleggskoordinator
Finn er sterkt savnet, men bane gruppa har kontroll. Mye
jobb med flytting av kamper for Ole siste uka. Har levert
endringsønsker på ca 25 5’er kamper på vegne av KFK.
Vi bør vurdere å endre litt på banesperren vi sender inn til
AFK før sesongen 2015. Aktuelt å sperre Parken for kamp
frem til 20.00 enten onsdager eller torsdager. Vi kan også
vurdere å legge banesperre på bevegelige helligdager og
«inneklemte» dager.

•

Markedsgruppe
Lea ikke tilstede, ble ikke diskutert.

•

Medlemsregister og rutiner for kontingent
Viktig å få inn «spillerlister» for allidrett for 2009
årgangen. Bjørn tar kontakt med Nina angående
utsendelse og rutiner for innkreving av kontingent for
2014. Må på plass A.S.A.P.

Lea

Wenche /
Bjørn.
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22/14

Bjørn

Kvalitetsklubb
Saken gjelder:
Kvalitetsklubb. Bjørn og Wenche deltok på møte for KFK.
Bør KFK søke om å bli kvalitetsklubb
NFFs handlingsplan for 2012-2015, fokuserer på god kvalitet
på all aktivitet. Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil
være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som
gjøres i klubbene våre. NFF introduserer kriterier på tre
nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubben. Dette bygger
videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en
enda større helhet og en klar struktur.
Nivå 1
NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF
Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling
som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber
tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og
ungdomsidrett.
Kvalitetsklubb leveres fra NFF/kretsens side med kriterier,
veiledninger og maler som klubbene kan bruke i sitt
utviklingsarbeid. FIKS vil dessuten bli et helt sentralt prosess, rapporterings- og dialogverktøy som vil brukes i
oppfølgingen av klubbene.
Les mer på:
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFFKvalitetsklubb/
http://www.fotball.no/Kretser/akershus/klubb/utvikling/Kvalit
etsklubb/Soknad-niva-1/
Avgjørelse:
KFK søker om å få bli kvalitetsklubb Nivå 1.

23/14

Bør KFK starte skigruppe?

Simen

Saken gjelder:
Styret fattet i sak 14/14 følgende vedtak:
Styret er av den oppfatning at som et «utvidet»
Allidrettstilbud (også for de som går på barneskolen) med
hensyn til mer variert trening, kan dette være en bra ide. Hvis
en også tenker deltakelse i renn, kan et alternativ være å
samarbeide om et opplegg med Lørenskog skiklubb.
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Sportslig utvalg bes ta et møte med forslagsstiller for å
avklare de nærmere rammene.
Henvendelsen har kommet fra en pappa som ønsker at det
skal bli enklere å kombinere fotball og langrenn for barn.
Vedkommende ønsker at KFK danner en skigruppe innenfor
klubben, dvs. en undergruppe på linje med allidretten som er
medlem i skiforbundet. På denne måten kan det bli gitt et
tilbud om skiaktivitet for de i de yngre årsklassene uten at de
behøver å melde seg inn i en annen forening. Barna vil da
kunne slippe å velge mellom fotballtrening og ski, da disse
treningene for mange er på samme dag i KFK og nærliggende
skiklubber. Samtidig vil vi jo kunne gin en ekstra grunn til å
være medlem av KFK. Man kan da drive to idretter innenfor
samme klubben.
Vedkommende mener det vil kunne virke positivt barnas
utvikling med få ekstra dag for alternativ trening. Han peker
videre på at det også er mange voksne på Kurland som er
ganske aktive på turrenn osv. Kanskje disse nå kan stille for
KFK i konkurranser? Han peker videre på at Kurland faktisk
har Lørenskogs beste treningsforhold med løype rett ut fra
Parken.
«Uansett dette er noe jeg gladelig tar på meg å drive. Jeg er
utdannet skitrener både i langrenn og kombinert. Ser for meg
ei gruppe for de yngste til å begynne med og Evt ei turgruppe
for de voksne. Har også med meg fire andre som medhjelpere
til å drive gruppa.»
Forslagsstiller Frode Myrvang har to ganger blitt invitert til
SU for å gi en muntlig redegjørelse for sitt forslag. Første
gangen var han syk, andre gangen dukket han ikke opp. SU
fattet følgende avgjørelse på sitt møte i mars:
Avgjørelse:
SU anbefaler at det ikke startes skigruppe i KFK.
Avgjørelse:
KFK starter ikke skigruppe.
24/14

Møteplan resten av sesongen

Bjørn

Styremøter
Datoer og tids for styremøter resten av 2014 som følger:
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Styremøte 5/14 onsdag 23. April kl. 18.00 Klubbhuset
Styremøte 6/14 onsdag 21. Mai kl.18.00 Klubbhuset
Styremøte 7/14 onsdag 18. Juni kl. 18.00 der leder fastsetter
Styremøte 8/14 onsdag 20 August kl. 18.00 Klubbhuset
Styremøte 9/14 onsdag 17. September kl. 18.00 Klubbhuset
25/14

Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp.

Neste møte:
Onsdag 23. April kl. 18.00 i klubbhuset
Saker til neste møte:
Kommende møter:
Styremøte 5/14 onsdag 23. April kl. 18.00 Klubbhuset
Styremøte 6/14 onsdag 21. Mai kl.18.00 Klubbhuset
Styremøte 7/14 onsdag 18. Juni kl. 18.00 der leder fastsetter
Styremøte 8/14 onsdag 20 August kl. 18.00 Klubbhuset
Styremøte 9/14 onsdag 17. September kl. 18.00 Klubbhuset
Lørenskog idrettsråds årsmøte, Triaden, september
Kretsens høstmøte – ultimo september
Ledermøte 2 – torsdag 16. oktober 2014 kl.18.30 Klubbhuset
Styrets budsjettseminar 10/14 25.10.14 – 26.10.14 Klubbhuset
Styremøte 11/14 torsdag 13.11.14 kl. 18.00 Klubbhuset
Styrets julebord fredag 21. november 2014 kl. 20.00 hos Klaus
Årsmøtet 2014 avholdes torsdag den 27.11.14 kl. 18.30 på Klubbhuset.
Referent Ole Rosvoll
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