
MØTEREFERAT 

 

Tema:    Styremøte Vaulen IL 

Tid og sted:   Tirsdag 19. november kl. 19:00 på Vaulenhuset 

Tilstede:  Kåre Magnus Herikstad, Eirik Haglund, Harald Øksnevad Josie 

Kuhnert, Molly Hauge, May Irene Ugletveit, Silje Nyland (vara) 

 Forfall: Mukadam Ajentunobi      

 

Referat ved: Eirik Haglund   

___________________________________________________________________________ 

 

Sak 1: Godkjenne referat fra forrige styremøte 

 

Protokoll fra forrige styremøte ble vedtatt.  

 

Sak 2: Valg av referent 

Eirik Haglund meldte seg frivillig. 

 

Sak 3: Økonomi 

Ser generelt bra ut. Ingen store endringer fra sist. 

 

Treningsavgift er sendt ut. Mange hadde ikke fått treningsavgift. Sendt ut på nytt. Kommer inn 

nå, men pga. avslag på avgift i senioravdelingen, så vil vi uansett lande bak budsjett. 

  

Fullt kjør på FFO - 160 000 denne måneden. Fullt belegg.  

 

Frem til Oktober 366 395 i pluss. Men skal få refusjon fra 100 000 i refusjon fra Hetland Sport.  

 

Fikk nyttige og gode tilbakemeldinger fra Kontrollkomiteen. Aksjoner tatt.  

 

Lotteri: 

Lotteriet er ute. Bra jobba Josie. Har ikke fått faktura. Oddvar må dobbelsjekke faktura.  

 

Budsjett2021: 

 

NFF krever at vi skal ta et realistisk budsjett, vi ønsker å budsjettere som et normalår.  

 

Budsjettet blir sendt til styremedlemmene og tatt opp på neste styremøte. 

 

 

Sak 4: Årshul 

Alt er i rute 

 

Sak 5: Oppdatering av driften 

Oppdateringer fra driften 

 

Fått nytt inventar på klubbhuset - Det er digg 

 

Viking har tatt kontakt med klubben angående overgang for to spillere i ungdomsavdelingen. 

 



130 deltagere på FFO 160 000 pr måned 

 

Sparebankstiftelsen har bidrat med 30 000 til vanskeligstilte familier - Dette er utbetalt. 

 

Lag har vært i karantene. 

 

Fått 250 000 til nytt klubbhuset fra SR-bank (Sparebankstiftelsen). Må brukes innen 

31.12.2021. 

 

Sponsorer 

 

En del sponsoravtaler går ut. Styret må jobbe proaktivt med disse.  

 

Blant annet klær. Styret må undersøke med utstyrsleverandører 

 

Sak 6: Bygg og anlegg 

 

Fått tegnet et forslag til klubbhus. Legger med skissen sammen med referatet 

 

Høringsuttalse er mottatt, og det er kontakt med direktør Leidulf Skjørestad i Bymiljø og 

utvikling i Stavanger kommune. BMU har interne runder nå 

 

Søknad Vaulenbua er godkjent. 

 

Harald har hatt møte med Jåttå VGS og Rønning Elektro. 

 

Skal lage materialiste.  

 

Bua må rives. Få tak i en stor lastebil, heise den opp, og kjøre den vekk. Må støpes såle. Må få 

avtale med rørlegger. Ta kontakt med Sivertsen 

 

Er en del annen anleggsarbeid. Fjerne asfalt, graving mm. Sjekker interne ressurser. Rønning 

ordner byggestrøm. Lagring av utstyr kan vi gjøre på Vaulen badeplass. 

 

Får toaletter til skoleklassen vi samarbeider med. 

 

Fortsatt en del spørsmål rundt plantegninger og detaljer. 

 

Sak 7: Organisasjon 

Kåre Magnus redegjorde litt om roller og at han hadde forsøkt å ta kontrakt med en person 

som meldte seg som frivillig på Årsmøtet. Harald tilbydde seg å kontakte vedkommende som 

han kjenner fra før om en rolle i VVC. 

 

Sak 8: Personal 

Av vedtaket på forrige styremøte så har Kontrollkomiteen forlagt sine innspill. Sportslig 

Utvalg har også gitt innspill for klubbens personalbehov rundt aktivitet. I dette notat 

oppsummerer SU at deres vurdering av personalbehov rundt klubbens sportslige aktiviteter er 

0,5 årsverk, fremfor 1 som er til disposisjon i dag. 

 



Styret diskuterte innspillet fra SU og mente at ressursbehov for et juniorlag ikke ble vektlagt 

godt nok. Styret vurderte i form av spillerrekruttering at det er svært viktig at klubben 

opprettholder det lanserte lagleder apparatet. Styret diskuterte videre at etableringen av et 

juniorlag er særdeles viktig for 2021 for å minske gapet bak seniorlagene. Dette bl.a. for å snu 

trenden med at de beste ungdomsspillere søker andre klubber hvor hospitering og større 

utviklingsmuligheter finnes. 

 

Av denne grunn og at pandemien har gjort at sesongen 2020 ikke er gått som planlagt, så 

opprettholdt styret vedtaket fra forrige møte. Etter innspill fra kontrollutvalget om å tilstrebe 

at Årsmøtet får større påvirkningskraft for klubbens budsjett i slike avgjørelser, så vedtok 

styret å tilby en 6mnd kontrakt i første omgang for at midlertidige personalbehov blir vurdert 

fra sommeren fremover. Saken skal også oppsummeres også i notatsform. 

 

 

Sak 9: Kommunikasjon 

Styret identifisete ikke noen umiddelbare kommunikasjonsbehov. 

 

Sak 10: Eventuelt 

 

Eirik ønsker å gi ungdom som har vært med som trenere et gavekort og jobb på FFO på 

timebasis ved behov. Det var enighet i styret om dette og gavekort med verdi 500kr ble 

vedtatt.  

 

Harald ønsker å gjenopplive æresmedlem da dette ser ut til å ha blitt borte fra klubbens 

protokoller. Han starter arbeidet med å innhente historie informasjon for å presentere for 

styret. 

 

 

 

Møtet ble hevet 21:57 

 

Nytt møte er ikke planlagt, innkalles ad-hoc, om det skulle bli nødvendig i desember 

 

Vaulen, 22. november 2020 

 

Eirik Haglund 

Referent 

 

  



Vedlegg:  

 

Anbefaling Sportslig utvalg 

 
Oppsummering: 

Et samlet Sportslig utvalg anbefaler å kutte antall årsverk i klubben med 0,5 stilling. I arbeidet med dette har det 

vært viktig for SU å maksimere effekten de ansatte har i hele klubben, og ønsker å redusere antall timer de 

ansatte bruker på A-laget, og vi mener at gjennom å fordele disse timene utover i hele klubben, så vil vi klare oss 

med 2,5 stilling. SU sin utregning viser at man med å redusere antall timer på A-laget til 8,5 per uke, vil få 

nærmere 10,25 timer til å jobbe ute i klubben, noe vi finner tilfredsstillende.  

I tillegg har det vært viktig for SU å ivareta tilbudet på FFO, og ønsker fortsatt å bruke 1,5 stilling på FFO. 
Sportslig utvalg mener basert på antall barn at det bør være 3 faste og stabile ressurser på FFO. Samtidig ønsker 

SU å gi et tilbud til ungdom som kan jobbe timebasert på FFO, noe som vil skape verdi både for store og små i 

klubben. 
 

SU anbefaler: 
 

Administrativt arbeid, daglig leder: 50% 
 

FFO: 1,5 stilling (3x50% stillinger) 

A-Lag: 8,5 timer (22,6%) 

Trenerkoordinator: Rekrutteres internt i klubben. Sportslig utvalg er i kontakt med kandidater som vil gjøre 

jobben på dugnad. 
Spillerutvikler: 10.25 timer (27,4%) 

SU anbefaler i tråd med kontrollutvalget at lengden på prosjektkontrakten er 6 måneder, men med en opsjon for 

6 nye måneder, hvor årsmøtet stemmer over hvorvidt denne opsjonen skal benyttes. 

Evaluering 2020-sesongen 

Et samlet SU mener at klubben ikke har fått nok ut av de innkjøpte trenerresurssene i 2020. Vi vedkjenner at 

koronapandemien har satt sitt preg på sesongen, men ettersom barne- og ungdomsfotballen har vært i aktivitet i 

store deler av året, så mener SU at det har vært en skjevfordeling av ressursene, og at for mye tid blir brukt på 

klubbens A-lag i 4. divisjon.  

Dette er ikke et forsøk på å fordele skyld. ei heller en kritikk av arbeidet som blir gjort på feltet, men for SU er 

det viktig at investeringen i trenerressurser kommer hele klubben til gode. Disse investeringene blir finansiert av 

foreldre gjennom FFO og annen aktivitet, sammen med treningsavgift, og det blir derfor feil at mellom 20-25 
spillere får så mye av ressursene på bekostning av barne og ungdomsfotballen, som også er med å betaler. 

Sesongen 2021 

Før inngangen til 2021-sesongen har følgende lag tatt kontakt med spillerutvikler og sportslig leder og bedt om 

ekstra trenerressurser: G 2009, G 2008, G 2006. 

Sportslig leder har allerede involvert seg i 2009, men slik vi ser det har vi ikke interne ressurser som kan gå inn 

som hovedtrener på de to andre lagene. Derfor er vårt ønske at foreldrene som per i dag trener lagene, også 

trener de i 2021, men at vi kobler på en ekstra trenerressurs inn mot lagene og har regelmessige 

inspirasjonstreninger både for spillerne, men også for trenerne.  

I tillegg ønsker SU at de resterende timene brukes på å besøke hvert lag i klubben 1 gang i halvåret.  

Slik SU ser det så drives det veldig godt i barneavdelingen, og det vil holde at den eksterne trenerressursen 

besøker lagene en gang hver 6. måned (Også fordi vi samtidig skal jobbe med å rekruttere trenere fra egen 

ungdomsavdeling, som kan være med å bidra i barneavdelingen), men at kullene 2009, 2008, 2007, 2006, både 
på gutte og jentesiden bør prioriteres, fordi de nå er på vei inn i ungdomstiden, som vi vet er et veiskille, og 

mange unge slutter å spille fotball. 

SU sin anbefaling  

SU anbefaler enstemmig at det er i klubbens interesse å redusere antall timer som brukes på klubbens A-lag. SU 

mener at det vil skape større verdi for hele klubben å fordele de kjøpte ressursene rundt i hele klubben.  
 
Samtidig tar ikke SU for gitt at Vaulen skal ha et juniorlag til neste år, selv om vi jobber for å få det til. Basert på 

erfaringene fra i fjor, så vet vi at dette kan bli krevende, og det er et sjansespill med fellesskapets ressurser å 

basere seg på at vi skal ha et juniorlag i 2021, om det skulle vise seg at vi ikke får det til. 

Når SU reduserer antall betalte timer brukt på A-laget til 8,5 timer i uka (4 treninger, 1 kamp, 1 time 

planlegging), så vil klubben med 2 heltidsansatte trenerressurser (1 hel stilling uten FFO), ha 27,5 timer til det vi 

kaller for klubbtreninger (Treninger med ulike lag i klubben). Slik SU ser det mer enn det vi trenger, spesielt 



med tanke på at vi per november 2020, ikke vet hvordan sesongen 2021 vil bli, og hvordan Covid-19 vil prege 

den ordinære driften til klubben, særlig i klubbens senioravdeling.  

Samtidig er det basert på tilbakemeldinger fra foreldrene til barna på FFO er det viktig for SU å verne om dette 

tilbudet. 

Derfor anbefaler et enstemmig SU å kutte et halvt årsverk. 

 
Referent: 

Sportslig leder, Eirik Haglund 

 


