
MØTEREFERAT 
 

 

Tema: Styremøte Vaulen IL 

Tid og sted: Tirsdag 25. august kl. 19:30 på Vaulenhuset 

Tilstede: Kåre Magnus Herikstad, Eirik Haglund, Josie Kuhnert, Mukadam Ajetunmobi, 

Molly Hauge, May Irene Ugletveit, 

Referat ved: Eirik Haglund 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sak 25, 2020 – Godkjenning av forrige møtes referat 

 

 

Protokoll fra forrige styremøte ble vedtatt.  

 

 

Sak 26, 2020 – Generell drift 

Styreleder informerte om den generelle driften siden utbruddet av Korona-viruset. 

• Alle ansatte ble permitert da driften var nedlagt 

• Nå er alle tilbake 100%  

Joao Prates og Aleksander Idland er i gang med å besøke og kjøre økter med lag i ungdoms og 

barneavdelingen. Hittil har vi fått gode tilbakemeldinger på dette. Dette vil bli et viktig satsingspunkt 

for klubben høsten 2020. 

Breddesatsning 

Det har blitt satt ned et utvalg som skal jobbe med en breddesatsning for klubben. Nytt møte der 

onsdag 26. August. 

Medlemsutvikling: 

Medlemsutvikling er stigende. Likevel bemerkes det at klubben fortsatt har flere overgang ut av 

klubben, enn overganger inn. Altså vi mister flere spillere enn vi får inn. 

Fortsatt sponsorplass å selge på banen. Sponsorarbeid fortsetter.  

*Oppdatering fra møtet 26: Struktur for breddesatsning satt. Frode Lima vil sette i gang med 

ungdommer født i 2005 og 2004. De vil trene onsdager klokken 18:00 på Vaulenbanen. 

Eirik Haglund tar kontakt med Kristianlyst og Hetland VGS for å spre budskapet.  

Nye lag 



2015-kullet har oppstart 2.september 

• Interesse fra foreldre for barn født 2016 

• De trener i første omgang med de født i 2015 

Generelt 

Noen etterspør tilbud hos fysioterapeut. Finnes en avtale allerede, men enighet om at man også skal 

utforske alternativer 

FFO 

119 unger på FFO  

• Derfor blir nå de eldste flyttet opp på Hetlandsbanen 

Sak 27, 2020  - Økonomi 

Økonomiansvarlig går gjennom økonomien. Den er under kontroll, på tross av koronapandemien.  

Etter forslag til styret om reduksjon av treningsavgift for senior så ble det vedtatt at 

økonomiansvarlig gjennomgår klubbens økonomi og for å foreslår en reduksjon innenfor en 50% 

ramme.  Mandat for fastsettelse av revidert treningsavgift innenfor denne rammen gis til 

økonomiansvarlig og styreleder for at faktureringen skal effektueres asap.  

Ny forsikringsordning skal velges: Framtind vedtatt 

Pensjonsordninger skal velges: SR Bank vedtatt 

  

Sak 28, 2020 – Bygg og anlegg 

Vaulenbua:  

Skal rehabiliteres/bygges om etter vi fikk midler fra R2S elektro. Byggetegninger klar og en ønsker å 

få byggfaglinjen til å sette det opp. Avtalen for å ha bua på badeplassen er forlenget med 10 år. 

Venter på å få tegningene godkjent i kommunen. 

Styret skal i tiden fremover se på vaktordningen til Bua 

Klubbhus:  

Sendt søknad til Gamle Mini-beach og ønske om å bygge på klubbhus.   Venter på møtedato med 

kommunen. 

 

Sak 29 2020 – Nytt styre 

Orientering av hva hvert nye styremedlem ønsker å bidra med 

 

Sak 30, 2020 – Organisasjon 

Organisasjonskartet gjennomgått. Mange utvalg som skal fylles. 

Klubben går ut med informasjon om roller og hvordan man kan engasjere seg innen kort tid. 

 



 

Møtet ble hevet 21:45.  

 

Vaulen, 25. August 2020 

 

Eirik Haglund 

Referent 

 

 

 

 


