Styremøte Brodd FK
Broddhuset, onsdag, 20.10.2021 kl 2000 - 2200
Tilstede: Hanne Elise Pollack, Bjørn Arnold Alvsåker, Kyrre Sandven, Tom Gerhard
Strand, Katrine Helland, Hanne Caroline Hardy Tverback, Stian Ihle Olsen og Cynthia Myrnes.
Ikke tilstede:
Referent: Cynthia Myrnes
1. Godkjenning av referat
Referatet fra 15 sept godkjent.
2. Jentedag 23 okt 2021
• 90 jenter fra klubben påmeldt
• 6 andre utenfor klubben som skal være med
• Ca 30 som overnatter
• 4 voksne fra styret som er med - Hanne P, Hanne T, Katrine og Cynthia
3. Status økonomi
• Årets salgsdugnad med lodd & toalettpapir fakturert
• God likviditet
• Resultatrapport viser et overskudd hittil i år
4. Info fra daglig leder
• Husets framtid - skal diskuteres under temamøte i jan 2022.
• Tribunen
• Oppdaterte bilder (se nedenfor) som viser en halvering av tribunene, men
med speakertårn og kiosk kombinert med utstyrsrom.
• Skal sjekke kostnader for bygging i betong i stedet for tre
• Sesongavslutning barn og ungdom (G/J2015 – G/J 2002) 9.november i Storhaughallen fra 18:00-20:00. Trenger hjelp til gjennomføring. Flere fra styret skal delta.
• Toalettpapir utdeling 10 nov 2021 kl 1700 - 1900. Trenger hjelp til gjennomføring.
Flere fra styret skal delta.
• 23 okt 2021 - kl 1300 - A lag kamp. Trenger hjelp. Flere fra styret skal delta.

• Jobber sammen med Jan G med oversikt over utmerkelser (merker for 10-15 år
etc.) Omfattende arbeid, men ambisjoner om å ha det på plass lik at vi kan dele ut
heder og ære på årsmøtet 2022.

5. Orienteringssaker
Sportslig utvalg
• Planleggingen for 2022 er i gang

• A-lag damer ligger an til opprykk etter halvspilt serie
• A-lag herrer kan med maks flyt de to siste rundene rykke opp. Men vil uansett trolig
bli Stavangers nest beste seniorlag for første gang i historien
• Kampsesongen går mot slutten – men noen ungdomslag spiller til medio november, og A-lag damer til tidlig desember.
• Juniorlag i finale OBOS-cup, J17 semifinale og damelaget kvartfinale i samme
turnering.
• To G15 på kretslagssamling, to G13 på kretslagssamling, 4 G13 på Ryger og 3
J17 på Greens + Katrine som trener.

• 12 G/J2015 trenere fullfører grasrot delkurs 1 ila oktober.
Klubbhuskomiteen
• Utleien har tatt seg opp. Stort sett utleid helgene ut året.
• Har hatt et tyveri av Playstation

Årshjulet
• Oppdatert DL
Kvalitetsklubb
• Møte med NFF Rogaland og dommerforeningen gjennomført

Åpen hall Storhaug
• Lage vaktplan - Roy og Hanne T

6. Møter
Styremøte nov 2021
• Temamøte - Rekruttering barn og unge. Kyrre og Tom Gerhard forbereder til det.

Årsmøte 2022
• Forslag tirsdag 29 mars 2021 kl. 1800 vedtatt

Styremøter våren 2022

• Skal fastsettes snart. Hanne P sender ut datoer

7. Årsfest
•

Oppgaver fordelt. Alle drar rett fra FLK kurs til klubbhuset for å gjøre klart.

8. Eventuelt

