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Randesund Idrettslag Referat 
 

Fotballstyret 
Nr 8/2016 
12.09 2016 
kl. 19:00 – 22:00 
Klubbhuset 

Til stede: Styremedlemmer:  
Trond Mæstad, Terje Borch, Jostein Akselsen, Kristian 
Ertzeid og Mona Linn Brackenridge og Øyvind Johansen 

 

Forfall: Styremedlemmer: Fredrik Melbye, Tom Arne Norvik, 
Bram Kreunen og Gerd Inger Egset, 
Administrasjonen: Øystein Konradsen 

 

Referent: Terje Borch  

 
Åpning/Referatsaker/Gjennomgang av Saksliste/Eventuelt saker 
 

Saksnr Sak Ansvar 

37-2016 Økonomi 
Driftsresultat pr 31.08.2016:  
Overskudd er 55.000,- 
Inntekter:           
Søknad til Lotteritilsynet sendt for gjennomføring av Rekelotteri i 
perioden (salgsperiode 23/9-10/10). Medlemsavgift purret opp 
igjen i sept, da 20% av det som er utfakturert fortsatt ikke er 
betalt. Sponsorinntekter må ha fokus fremover. 
Meny Sebra-Cup ligger an til å levere i henhold til budsjett. 
Kostnader:         
Ekstra kostnader påløpt i forbindelse med gjennomføring av LKB 
Gistrup 

Gerd Inger 

38-2016 Sebra-cup 
Det ble holdt en kort oppsummering av Sebra-cup. Denne 
oppsummeres som meget god på gjennomføring og økonomisk. 
Endelige tall ble ikke presentert i møtet. 

Fredrik 

39-2016 Hvor går RIL ? 
Sportsplanen er sendt ut på høring til foreldrekontakter og lagt ut 
på klubbens å ut påklubbenshjemmeside med frist for 
tilbakemeldinger 20.09.2016 

Øystein 

40-2016 Sportslig utvalg 
Det ble gitt informasjon om hva som rører seg i sportslig utvalg. 
Det jobbes med trenerkabal 2017. 
Liverpool fotballskole, har fått forespørsel om deltagelse på dette 
fra RIL lag, dette sier styret nei til. 

Jostein 

41-2016 Årshjul 
Utsettes, da Øystein meldte forfall til møtet. 

Øystein 

42-2016 Reklame for et lag (enkeltlag) 
Utsettes, da Øystein meldte forfall til møtet. 

Øystein 

43-2016 Fotball-lederkurs 
Det oppfordres til at styre deltar på fotball-lederkurs 

Jostein 

44-2016 Administrasjon, info og status 
Lotteri: Rekelotteri igangsatt av administrasjon. 
Medlemsinntekter: Øystein har sendt ut en status på 
medlemskontigentene, det opprettholdes fortsatt et trykk fra 
administrasjonen for å få inn utestående medlemsavgifter. 
Styret pålegger administrasjonen å få en forbedret rutine på 
innkreving av medlemskontigentene. 

Øystein 

 
EVENTUELT 

 Møte i hovedstyre 
Ingen saker til diskusjon. 

Jostein 

 Premiering 
Skal det bevilges penger til premier for lag som vinner 
turneringer, (eksempelvis Adidascup) 

Gerd Inger 

 


