
 
 

Styremøte i Kattem IL Fotball ble avholdt 22 august 2022 kl 1900 i klubbhuset. 

 

Til stede fra styret: Raymond Andreassen, Tommy Øverås, Hanne Årbogen Dahl, Peder 

Gulbrandsen, Katrine Fjelldalselv, Cathrine Reppe, Marita Loraas og Marianne Spakmo 

Forfall:  

 

Sak 30 / 2022   Økonomi 
a. Status økonomi. Gjennomgang av økonomi, tatt til etteretning. 

b. Øke antall medlemmer blant trenere og foreldre, Hanne lager plan for dette. 

Forslag til vervekampanje, premier fra lokalmiljøet og rabatter. Hanne informerer 

på neste styremøte om fremdrift. 

Sak 31 / 2022   Kveldsmat 
a. Arrangere kveldsmat som sosialt tiltak i klubbhuset, kveldsmat gir bedre samhold. 

Inkluderingsmidler kan fås til dette, evt sponsorer. EM1 vil være med på dette. 

Cathrine ansvarlig for dette og gir oppdatert status på neste styremøte. 

Sak 32 / 2022 Inkluderingsmidler 
a. Oppdatering på søknader fra Hanne. Levert søknad på lav betalingsevne til å dekke 

treningsavgift, cup, utstyr. 

b. Inkludering for de med minoritetsbakgrunn i fotballklubben. 

1. Tiltak for å inkludere barn og unge (6-19 år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget. 

o Gratis fotballtrening for alle første skoleår 70000kr 

o Gratis fotballskole 1uke i august 2022 for 16 barn med 

minoritetsbakgrunn 40000kr 

o Gratis smothie/drikke/frukt på treninger 8000kr 
2. Tiltak for å inkludere unge voksne (20-26år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget. 

a. Redusert pris på treningsavgift 25000kr 
3. Tiltak for å få med flere og beholde minoritetsjenter i idrettslaget 

a. Cageball og sosiale aktiviteter etter utesesongen er ferdig i oktober 

22000kr 
4. Tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i idrettslaget 

a. Sosial aktivitet/foreldrekvelder/kveldsmat 20000kr 
 

Sak Forslag til vedtak 

32b 1-4 Søknad for de fire tiltakene for å inkludere de som har 

minoritetsbakgrunn i fotballklubben sendes inn. 

Vedtak Enstemmig vedtatt. 

  

Sak 33 / 2022 Bytte regnskapssystem 



a. Tripeltx, info fra Peder og Raymond tar møte med regnskapsbyrået. Hvis vi skal 

bytte regnskapssystem så må dette gjøres ved årsskiftet, og det er mye som må 

på plass. 

Sak 34 / 2022 Bygg/anlegg 
a. Bygge bu til 3vs3 banene. Reisverk er satt opp. Tak, vegger og dør planlagt 

ferdigstilt i løpet av neste par uker. 

b. Tiltak mot spredning av gummiknotter. Vi har gummiknottfangere i slukene på 

11er banen. Vi mangler rister ved inn/utganger. Marianne ser på mulighet for å 

få slike rister sponset av SMN. Løvblåsere vil bli prøvd for å få knottene på 

utsiden av banen inn igjen. 

c. Banedugnad, Tommy ser på alternativer for løsninger til neste møte. Spesielt 

tømming av søppelkasser og rydding av søppel på baneområdet må ses på. Må 

finne et bedre system for oppfølging av dette enn det vi har i dag. Kan 

pensjonister i lokalmiljøet engasjeres? Bruker Kattemdagen for å rekruttere 

pensjonister. 

Sak 35 / 2022 Kommunikasjon 
a. Nettside, oppdateres. Peder ser på saken og informerer neste styremøte. 

b. Hoobit vs Spond, Marianne sjekker ut Spond Club og informerer neste styremøte.  

Sak 36 / 2022 Dugnader med inntekt til klubben 

a. Papirdugnad. Marianne og Tommy sjekker ut muligheten for ny leverandør som 

leverer Lambi do og tørkepapir. Dette vil gi kjent kvalitet på papiret samt billigere 

utsalgspris per pakke. Nformasjon sendes styremedlemmer når de har noe nytt 

og konkret i saken. 

b. Blomsterdugnad vs kaffe/sjokoladedugnad. I prøver med Gaveposesalg i oktober. 

Hvis dette blir en vellykket klubbdugnad med inntekt i størrelsesorden 

blomsterdugnaden så vil blomsterdugnaden utgå før jul i år. 

Sak 37 / 2022 Info til nye lag 
a. Hvor det står hvordan de arrangerer sonekveld, dugnadsinfo, roller for 

tiltaksansvarlig etc. Er klubbhåndboka nok?  

Lage egen plass på nettsida for dette, slik at det er enkelt for de som trenger 

denne infoen og finne den på et sted. Peder kommer med forslag til løsning. Tas 

opp på neste styremøte. 

Sak 38/ 2022 Eventuelt 

a. Kattemdagan. Ønsker en stand fra Kattem Fotballklubb hvor det er en 

fotballaktivitet. 3 september kl 11-16. 6 gutter fra G16 ordner aktivitet med 

fotball for barna. 

 

Møtet ble hevet kl: 21:30 

 

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

Raymond Andreassen  Cathrine Reppe  Tommy Øverås 

 

 

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

Hanne Årbogen Dahl  Katrine Fjelldalselv                Peder Gulbrandsen  

 


