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Randesund Idrettslag Referat 
 

Fotballstyret 
Nr 7/2016 
15.08 2016 
kl. 19:00 – 22:00 
Klubbhuset 

Til stede: Styremedlemmer:  
Trond Mæstad, Terje Borch, Jostein Akselsen, Gerd Inger 
Egset til kl. 21:00, Kristian Ertzeid, og Mona Linn 
Brackenridge 
Fra kl. 20:00 Øyvind Johansen og Tom Arne Norvik 

 

Forfall: Styremedlemmer: Bram Kreunen og Fredrik Melbye 
Administrasjonen: Øystein Konradsen 

 

Referent: Terje Borch  

 
Åpning/Referatsaker/Gjennomgang av Saksliste/Eventuelt saker 
 

Saksnr Sak Ansvar 

28-2016 Økonomi 
Driftsresultat pr 31.07.2016:       -139.217,00 
Negativt driftsresultat er forventet på våren, med bakgrunn i at 
hovedinntektskilden Sebra-cup avholdes på høsten  
Inntekter:           
Rekelotteri og sponsorer er viktige inntektskilder og 
administrasjonen må prioritere dette fremover. 
Administrasjonen søker lotteritilsynet ASAP om tillatelse og 
tenker i gjennom nye sponsorobjekter. 
Kostnader:         
Ekstra kostnader påløpt i forbindelse med gjennomføring av LKB 
Gistrup 

Gerd Inger 

29-2016 Sportslig utvalg 
Det ble gitt info vedrørende overgangen for Sauban Mir sin 
overgang til IK Start. Infoen tas til etterretning.  

Trond 

30-2016 Trenersituasjon og lønn 
 Per Kristian Bøhn blir ny hovedtrener for senior damer  
 Vidar Plasko blir ny hovedtrener for senior Herrer 

Trond 

31-2016 Tysklandstur for eldre ungdom 
Styret utfordrer foreldrekontakter for 15, 16 og 19 års lag til å 
finne en felles turnering utenlands som kan være en videreføring 
av Gistrup. 

Øystein 

32-2016 Sebra-cup 
Det ble tatt en gjennomgang av ansvarsområder og aktiviteter for 
den enkelte og det er kontroll på oppgavene. 
Er det noe spesielt kontaktes Fredrik Medby som er årets 
turneringsleder. 

Fredrik 

33-2016 Hvor går RIL ? 
Sender sportsplanen ut på høring til foreldrekontakter for å kunne 
gjennomføre målinger på antall spillere fordelt på årstrinn i RIL. 
Denne legges også ut på www.ril.no 
Dette må gjennomføres innen 20.09.2016 

Øystein 

34-2016 Årshjul 
Utsettes, da Øystein meldte forfall til møtet. 

Øystein 

35-2016 Reklame for et lag (enkeltlag) 
Det bør tas en ny gjennomgang for retningslinjer for profilering og 
sponsing av enkeltlag, dette er blitt et tema da det er kommet 
innspill fra en sponsor til RIL som har reagert på dette. 
Retningslinjer bør gjennomgås og tydeliggjøres. 

Terje 

36-2016 Administrasjon, info og status 
Medlemsinntekter: Er som på som tid i 2015, men det er noe mye 
utestående som må avklares med foreldrekontakter. 
Lotteri: 
Strøm i ballbu: Utført av On & Offshore Elektro 

Øystein 
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 Møte i hovedstyre 
Ingen saker til diskusjon. 

Jostein 

 Nye retningslinjer for adidas cup / NM 
Lag i RIL som deltar i adidascup / NM nord for Jessheim og 
Haugesund gis det kr. 5 000,- ekstramidler ut over dagens 
retningslinjer. 

Øystein 

 Søknad fra lørdagsfotballen v/Rune Byklum om midler for å 
reise på turnering i Oslo G-11 & G-12  
G-11 Gis midler som et prøveprosjekt  i 2016 med kr. 10 000,- 
Uansett må dette tas en diskusjon for 2017 
Øyvind stemte ikke pga habilitetsspørsmål da han er trener for 
dette laget. 
G-12 Gis det samme beløp som i 2015 kr. 10 000,- 
Tom Arne stemte ikke pga habilitetsspørsmål da han er trener for 
dette laget. 

Øystein 

 


