
MØTEREFERAT 

 

Tema:   Styremøte Vaulen IL 

Tid og sted:  Tirsdag 27. oktober kl. 19:00 på Vaulenhuset 

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

Ajetunmobi, Molly Hauge, May Irene Ugletveit    

   

Referat ved:  Josie Kuhnert 

___________________________________________________________________________ 

 

Sak 1, 2020 –  

Innkalling og Protokoll fra forrige styremøte ble vedtatt. Kåre Magnus foreslo å utsette sak 11 

«Personal» til fredag 30.okt for en bredest mulig forankring av vedtak. Dette ble vedtatt. 

 

Sak 2 

Referent for møtet ble Josie Kuhnert. 

 

Sak 3, 2020 –  Økonomi 

Molly orienterte om økonomi, og det ser bra ut. 

Ble redegjort for økonomistatus i klubben, det ser ut som vi går i overskudd for dette året. Det 

har blitt gjennomført møte med kontrollkomiteen og aksjoner er under bearbeiding. 

 

Sak 4, 2020  - Årshul 

Gjennomgikk årshjulet, og gjorde folk oppmerksom på kommende leveranser. 

 

Sak 5, 2020 – Oppdatering fra driften 

Eirik er i gang med å sette sammen trenerkabalen for 2021. Godt belegg på FFO, regner med 

125-130 deltakere fremover. Støtte fra SR-bank «for alle» er utbetalt. NorEngros dugnaden 

resulterte i ca 100.000 kr i profitt hvor 50% er overført lagkontoer. Det brukes en del tid på 

rekruttering for neste års juniorlag.  

 

Sak 6, 2020 – Bygg og Anlegg 

Møte med politikerene og kommunen om behov for ny bane og nytt klubbhus. May Irene og 

Kåre Magnus informerte og anlegg og bygg, mer informasjon kan finnes på hjemmesiden. 

 

Sak 7, 2020 – Organisasjon 

SU er bekreftet. 

Navn kommer.  

 

Sak 8, 2020 - Lotteri 

En kort status ble gitt av Josie vedrørende lotteri. Loddbøker sendes ut påfølgende uke. 

 

Møtet ble hevet 20.24.  

 

Sak 9 – Kompenasjon ungdomstrenere 

Eirik redegorde for at han ønsket å å gi en kompensasjon til frivillige ungdommer som deltar 

som frivillige i barneavdelingen. Gavekort ble diskutert der Oddvar får komme med forslag. 

 

Sak 10, 2020 – Kommunikasjon 

Runde rundt bordet uten noen spesielle behov identifisert. 



 

 

Neste vanlige styremøte ble berammet til 19. november kl. 20.  

 

Vaulen, 27.juni 2020 

 

Josie Kuhnert  

Referent 

 

 


