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I.L. JUTUL        Møtested: Jutulstua 

FOTBALLSTYRET        Møtedato: 16. nov 2015 

           Referent: Elling E 

 

Tilstede: Lill Iren A, Roar D, Espen LP, Kjell H, Kjetil H, Bjørn W, Elling E 

        

 

 

NFF Kvalitets- Jutul fotball har nå gjennomført og rapportert «utført» på alle de 18 punktene som 

klubb kreves for kvalifisering til Kvalitetsklubb nivå 1. Vi venter nå på gjennomgang med 

veileder og senere godkjenning. Espen følger opp veileder. 

  

 

02 Økonomi Jutul fotball ser ut til å få et driftsresultat noe i overkant av kr 200.000 i 2015, men 

med bygging av ny kunstgressbanetvikling, rehabilitering av eksestedende kunst-

gress, behov for bedre belysning på hovedbanen, så står utfordringene i kø på 

investeringssiden i årene som kommer. 

 

 Espen gav også en orientering om nåværende og planer for fremtidige sponsorater. 

 

 

03 Lag Styret diskuterte størrelsen på nåværende spillerstall for A-lag menn og juniorlag 

herrer, og tiltak for å øke antallet. Det ble videre diskutert trenersituasjonen for en 

del gutte- og jentelag, født fra 2001 til 2005. Det ser nå ut som det ikke er mulig å 

etablere en 11’er-lag for kvinner senior, noe som kan resultere i 7’er-lag som i år. 

Det arbeides videre aktivt med å skaffe trener til jenter 02/03. Det er fotballstyrets 

klare ambisjon at spiller- og lagsutvikling på jentesiden skal bli som på guttesiden, 

og da er lag i alle aldersklasser og gode trenere avgjørende. 

 

 

05 Anlegg De siste analyser og oversikter etterspurt av Bærum kommune for spille-/tippe-

middelsøknaden ble gjennomgått og godkjent. Disse er planlagt innsendt 17.11.15. 

 

Fotballstyret vedtok vinterdrift på hovedbanen kommende vinter. 

 

 

Neste møte Ikke fastsatt 

 


