Referat fra Kurland Fotballklubb
Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

Tirsdag 17.06.08
Kl 18.30 – 20.00
Klubbhuset
Klaus, Oddrun, Bjørn, Ole,
Nina, Stig, Ola, (Einar)

Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

44/08

18.30 Innkalling og saksliste
Godkjent uten merknader.

Klaus

45/08

Referat fra siste møte
Godkjent uten merknader.

Klaus

46/08

18.40 Orienteringssaker
• Fordele post
Ingen post å fordele.

• Regnskapsgjennomgang

Nina

Nina

Utsatt.

• Sportslig status

Einar/Ola

Utsatt.

• Gjenstående oppgaver Vårdugnad
- Olje tribune (MS1+2)
- Male fyrhus (KS)
- Sette opp ballfang mot Bingen (G16)

Bjørn

Andre oppgaver på anleggene:
Bjørn
- Innrede krittebua til lager – Utføres av klubbhuskomiteen
- Spre restene av gummigranulatet i banen - utføres av
bane gruppa tidelig i juli.

• Status driftavtale med kommunen
- Signering: Bjørn så raskt som mulig
- Kontraktsoppfølging, særlig økonomisk. Bjørn får en
betalingsplan i avtalen, helst på kvartal.
- Praktisk gjennomføring, Bjørn skaffer oversikt over alle

Bjørn
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Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

kommunens avtaler til beredskapsbruk.

• Status gjenstående oppgaver Nye Parken
- Ballfang mot Bingen. Materiell anskaffet og mottatt.
Bjørn gjør avtale om dato med G16 med tanke på å leie
minigraver.
- Ballfang mot klubbhuset/dalen. Ole og Bjørn prosjekterer
løsning og bestiller nødvendig materiell.
- Planere ut masse etter gasstanker. Bjørn gjør avtale med
kommunen.
- Fjerne betongrester etter kummer. Bjørn gjør avtale med
kommunen.
- Asfaltere vei, plass foran klubbhus, bak mål mot
klubbhuset, vei ned til garderober. Ole tar kontakt med
kommunen.
- Utvide og asfaltere parkeringsplassen. Ole tar kontakt
med kommunen. Forutsettes at kostnadene kan gå innen
for en ramme på kr. 900 000,- som KFK har satt av som
sitt bidrag til Nye Parken. KFK har i tillegg beskostet et
undervarmeanlegg og fyrhus til drøye kr. 2 mill.

• Brusautomat

Ole

Ole

Oddrun

Selger for lite plassert i underetasjen. Cola vil flytte den
opp og ut på terrassen. KFK må lage uttak til strøm. Cola
ansvarlig for skader på automaten og svinn.

• Varetelling på Prix Kurland 31.08.08

Oddrun

Ingen lag ønsket å delta. Jobben gis til foresatt i 3. klasse
på skolen mot 10% administrasjonsgebyr.
Neste varetelling er på nyåret 2009.
47/08

19.15 Retningslinjer bøter og gebyrer

Klaus

Saken gjelder:
KFK må i løpet av sesongen betale en rekke gebyrer og bøter.
Enkelte av disse kreves refundert av lagene. Vi har ingen
retningslinjer eller fast praksis på dette området.
Klubben dekker alle gebyrer knyttet lagspåmelding, endringer
av dette, kampavgifter, sone- og kretslagssamlinger og
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Saksnr. Tid

Sak

Ansvar

overgnager.
Klubben krever konsekvent refusjon fra lagene ved gebyr for
manglende betaling av lisens.
Når det gjelder lag som uteblir fra kamp uten gyldig grunn,
varierer praksisen noe. Her har styret lagt vekt på hvor mye
det er å klandre laget for boten. I 2007 ble J19 og menn
veteran avkrevd refusjon, mens G16 og menn senior 2 slapp
unna.
Vi har for tiden en konkret sak som gjelder G16 2. G16 stiller
2 lag basert på en gruppe på 24-25 spillere. G16 2 klarte kun
å stille 10 mann til kamp mot Nittedal.
De resterende spillerne hadde enten deltatt på siste
førstelagskamp og hadde dermed ikke lov å spille eller skulle
lese til muntlig eksamen. Spillerne fikk vite hva de kom opp i
16. mai. Kampen mot Nittedal var berammet til 19. mai.
Muntlig var på mandag, onsdag og fredag i samme uke.
Nittedal aksepterte ikke å flytte kampen. KFK ble dermed
ilagt bot. Det er ingen lag å låne spillere av. Lagleder på G16
varselet så tidlig som mulig og gjorde det som en kunne
forvente av en lagleder for å unngå bot. Regelverket er på
Nittedal sin side. Kamp kan kun flyttes ved enighet mellom
lagene. Unntakene, hvor kretsen kan intervenere, omfatter
ikke eksamen eller forberedelse til slik.
Innstilling:
1. Styret ber kasserer og sekretær utarbeide retningslinjer og
fremme disse for styret til godkjenning i augustmøtet.
2. Styret dekker boten til G16 2 for ikke å ha møtt til kamp
mot Nittedal pga. eksamensforberedelser.
Avgjørelse:
1. Lagene dekker selv sine bøter knyttet til avvikling av
kamper.
2. G16 dekker selv boten for uteblivelse fra kamp mot
Nittedal.

48/08

19.30 Pålegge lagene ryddedugnad på Parken

Ole

Saken gjelder:
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Sak
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Saken gjelder søppelplukking og rydding på Parken. Til tider
ser det ut som en ”svinesti” på Parken, noe må gjøres.
Styret anbefaler at lagene lar spillerne stå for
søppelplukkingen selv i forbindelse med en trening. Dette vil
forhåpentlig vis ha en viss preventiv effekt.
Innstilling:
Styret pålegger alle lag å sørge for plukking av søppel og
rydding på Kurlandsparken den uken laget har kioskvakt.
Dette innebærer:
• Plukke søppel rundt hele banen, samt ved klubbhuset.
Spesielt viktig å ta tribune og reservebenker hver dag.
• Tømme søppelsekker fra utplasserte søppelstativ når
disse er fulle. Påse at sekkene henger på plass i
stativet daglig
• Koste asfaltkanten rundt hele banen mellom torsdag
og søndag.
Avgjørelse:
Styret pålegger alle lag å sørge for plukking av søppel og
rydding på Kurlandsparken den uken laget har kioskvakt.
Dette innebærer:
• Plukke søppel rundt hele banen, samt ved klubbhuset.
Spesielt viktig å ta tribune og reservebenker hver dag.
• Tømme søppelsekker fra utplasserte søppelstativ når
disse er fulle. Påse at sekkene henger på plass i
stativet daglig
• Koste asfaltkanten rundt hele banen mellom torsdag
og søndag.
Info om vedtak til lagene og kioskgruppa. Ole kjøper
nødvendig materiell på eget budsjett. Pliktene ovenfor
innarbeides i kioskinstruksen.

49/08

19.45 Organisering medlemsfest/30 års jubileum

Oddrun

Saken gjelder:
KFK ble stiftet 26.09.78. Vi er med andre ord 30 år i 2008.
Oddrun har holdt av Grendehuset til jubileumsfest lørdag
11.10.08. Måtte utsettes pga skolenes høstferie. Vi må
fastsette økonomisk ramme, gjesteliste og organisering.
Oddrun har etablert festkomité.
Nina fått tilbud på minnegave. Stig sjekker om det finnes
tilskudds ordninger for jubileumsarrangement.

Side 4 av 7

Referat fra styremøte - Kurland Fotballklubb 17. juni 2008 kl. 18.30 – 20.00

Saksnr. Tid
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Styret fattet i mai 08 følgende vedtak:
Gjester: alle medlemmer over 18 år og ellers de samme som
ble invitert på 25 års jubileum. Vurder om det er andre.
Begrenset til 100 personer i lokalene på Grendehuset.
Oddrun oppdaterer styret på neste møte.
Innstilling:
Oddrun fremmer forslag på dato, budsjett, og organisering
møtet.
Avgjørelse:
Festen holdes på Grendehuset lørdag 11. oktober 2008.
Kuvertprisen settes til kr. 300,- pr pers. Dekker mat, drike til
mat, lokalleie og musikk. Inviterte gjester går gratis.

50/08

20.00 Rullering KFKs Handlingsplan

Ola

Saken gjelder:
Vedlagt følger utkast til revidert Handlingsplan fra
prosjektgruppa. Gruppa har bestått av Einar Blankenborg,
Stig Solberg og Ola Jordhøy. Wenche Pedersen og Regina
Bergmo har også vært invitert med i prosjektgruppen, men
har ikke deltatt på arbeidsmøtene. Wenche og Regina har fått
alle utkast til uttalelse, men har ikke kommet med innspill i
forhold til forslagene. Derfor er det Stig, Einar og Ola som
har vært de aktive i utforming av revidert Handlingsplan.
Gruppa har tatt utgangspunkt i struktur og oppbygging av
NFF's Handlingsplan og benyttet denne strukturen for å
bygge ny Handlingsplan for Kurland FK.
Dette betyr at Handlingsplanen for Kurland FK nå består av 3
hoveddeler:
1. Verdier og overordnede mål
2. Organisasjon og økonomi
3. Sportslig og miljømessig utvikling
Gruppa har gjenbrukt det vi fant relevant i gammel
handlingsplan. Gruppa har valgt å fjerne all vurdering av
rekrutteringsgrunnlag ol da dette må legges til styres årsplan
etter vår mening og ikke i en langtidsplan. Videre har den
oppdatert punkter der forutsetningene har blitt endret. Den har
også jobbet med ikke å gjenta overordnede mål (1.2) under
Sportslige utvikling (3.1) og motsatt.
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Gruppa har også jobbet med å ha en felles uttrykksmåte og
benevnelse for gutter og jenter, menn og kvinner. Den har tatt
inn nye punkter rundt det miljømessige for også å få fokus på
dette området.
Det er også lagt inn at styret årlig skal rullere langtidsplanene.
Gruppa foreslår å ta ut kravet om at styret skal utarbeide
Informasjonsplanen og endret kravet om "økonomiplan" til
"budsjett" i oversikten over planer som styret årlig skal
utarbeide.
Dette fremlagte forslaget mener arbeidsgruppa er en moderne
handlingsplan med god struktur som reflekterer de verdier og
mål som Kurland FK skal stå for.
Planen skal endelig vedtas på årsmøtet. Før styret legger fram
planen for årsmøtet, bør den sendes på en så bred høring som
mulig.
Styret hadde enkelte merknader til konkrete mål. Debattene
om disse tas opp i eller etter høringsrunden.
Innstilling:
1. Styret slutter seg til den foreslåtte innretning og de
foreslåtte endringer.
2. Dokumentet sendes på høring til tillitsvalgt per mail og til
medlemmer og foresatte via nettsiden.
Avgjørelse:
1. Styret slutter seg til den foreslåtte innretning og de
foreslåtte endringer.
2. Dokumentet sendes på høring til tillitsvalgt per mail og til
medlemmer og foresatte via nettsiden.

51/08

21.00 Eventuelt
Ingen saker

Referent Klaus Wike.
Neste møte: Tirsdag 19. august kl. 18.30 på klubbhuset
Saker til neste møte:
• Lederbok
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•
•
•

Økonomiplan
Status sportlige prestasjoner på lagene
Lag og grupper i 2008, bemyndigelse og framdriftsplan
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