
 
 

Styremøte i Kattem IL Fotball ble avholdt 8 des 2021 fra kl 2000 i klubbhuset. 

 

Til stede fra styret: Raymond Andreassen, Cathrine Reppe, Tommy Øverås og Hanne 

Årbogen Dahl 

 

Forfall: Mari Iren Bellingmo 

 

Sak 1 / 2021 Kommunikasjon og organisasjon 

 
a. Taushetserklæring ifm. styrebehandling 

b. Fordeling av roller innad i styret 

c. Opplegg for distribusjon av styrets referater 

 

Sak Forslag til vedtak 

a Alle i styret skriver under taushetserklæring. 

b Baneutvalg ansvarlig Tommy Øverås. 
Inkluderingsansvarlig Hanne Årbogen Dahl. 
Økonomi og adm ansvarlig er Raymond Andreassen og Cathrine Reppe. 

c Styrets referater legges ut på hjemmesida. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Sak 2 / 2021   Økonomi per november 2021 

 
a. Likviditeten er god. Tatt til etterretning. 

b. Blomsterdugnad går som planlagt. Første dag 17 desember. Tommy sender ut info. 

Tatt til etteretning. 

 

  



Sak 3 / 2021  Anleggsstatus 

 
a. Skyvevinduer i kiosken – innspill fra kioskansvarlig 

b. Tak over kioskvindu + Entré utleiedør og dommergarderobe 

c. Ny Huskomitè ansvarlig fra styret 

d. 3vs3 baner med vant og mål «Skandiabanen» som vi lånte i høst av NFF Trøndelag. 

 

Sak Forslag til vedtak 

a og b Sendes over til baneutvalget for å finne kostnader før avgjørelse. 

c Huskomitè ansvarlig fra styret Hanne Årbogen Dahl 

d Ønsker at sponsorutvalget skaffer 3stk 3vs3 «Skandiabanen» av samme type 

som vi lånte i høst. Saken sendes til sponsorutvalget. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 4 / 2021 Sport 
a. Samarbeid med Heimdal 

b. Støtte til cageballtreninger for J2014 og J2015 

c. Sportslig utvalg 

d. Sonekvelder onsdag VS søndag 

e. Bruksplan 

 

Sak Forslag til vedtak 

a Vi ønsker samarbeid med Heimdal på alle lagene som trenger det. Heimdal 

skal ha møte internt om dette 9 desember og skal ta kontakt med oss rett 

etter møtet, ref Nestleder Andre Larsen i Heimdal FK. Søknad må sendes 

kretsen senest 10. desember. 

b Vi gir økonomisk støtte til cageball for J2014 og J2015. Kostnad i underkant 
av kr 10.000,- 

c Utsettes til neste møte. 

d Vi vil ha sonekveld på onsdag og melder det tilbake til Kolstad som er 

sonekveldansvarlig i Sone sør. 

e En gruppe på 2-3 personer gis ansvar for bruksplanen så snart som mulig. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

 
  

  



Sak 5 / 2021 Inkludering 

a. Klubbambassadører 

b. Rapportering til Idrettsrådet om bruk av inkluderingsmidler innen 15 des 2021. 

Tatt til etterretning. 

c. Bruk om stasjonen 

 

Sak Forslag til vedtak 

a Rekruttere klubbambassadører fra foreldre/søsken til spillerne på laget. 

c Etableres i Klubbhuset, Marita Loraas er ansvarlig for den. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 6 / 2021 Oppdatere klubbens vedtekter iht Ekstraordinært årsmøte protokoll 

a. Oppdatere vedtektene 

b. Publisering av vedtektene 

 

Sak Forslag til vedtak 

a Vedtektene er oppdatert iht E.O. årsmøtevedtak. 

b De nye vedtektene publiseres på hjemmesiden. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Møtet ble hevet kl: 22:00 

 

-------------------  ------------------  -------------------------- 

Raymond Andreassen  Cathrine Reppe  Tommy Øverås 

 

 

--------------------   

Hanne Årbogen Dahl    

 

 

      

           

  

 

         

 

 

 

 


