
 
 

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 

Møtenr: 7/22  
 

 
Til stede fra styret: 
 Hanne Andresen Midtmoen 
 Silje Utkilen  
 Glenn Selvik 
 Thomas W. Olsen 
 Ole Anders Holstad Vestby (vara for Stig Sæther) 
 Nina Stokke Tronsrud 
 
Forfall:  
 Stig Sæther 
 
Til stede fra administrasjonen:  
 Arild Johansen 
 Svein Erik  
 Sindre Østebø Mæland 
   
Tid: Tirsdag 18.10.22 kl. 18-21    Sted:  Prestrud 

 

 
1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.08.22 

Saksinformasjon 

• Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.08.22, samt gjennomgang av liste for 
«Oppfølging av styrevedtak».  

 
Behandling 

• Ingen kommentarer til protokollen fra møtet.  

• Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått, og styret ble orientert om status 
på de ulike sakene.   
 

Vedtak 

• Protokoll fra møtet 31.08.22 godkjennes  

• Listen «Oppfølging av styrevedtak» er oppdatert med nytt siden sist og nye frister. 
Ferdige saker er markert som ferdigstilt. Nye aktiviteter fra dette styremøtet overføres 
til listen.   

• I tråd med gjeldende retningslinjer valgte styret Hanne Andresen Midtmoen som 
støtteressurs inn i arbeidet med Storhamarfondet.  

  
 
2. Status Drift pr oktober 

Saksinformasjon 

• Driftsrapport fra Arild pr oktober ble utsendt med agendaen.  
 

Behandling 

• Driftsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i 
rapporten. 

• Styret er glad for strømstøtteordningen, men er også opptatt av at det settes fokus på 
strømsparingstiltak. 



 
 

• Styret er tilfreds med oppfølgingen knyttet til brannvern og at tiltak etter tilsyn er 
gjennomført. 

• Styret er lite tilfreds med Lotteritilsynets konklusjon hvor de krever tilbakebetaling av 
deler av refusjonen som følge av at Maxi-turneringen 2021 ble avlyst. Styret ser 
imidlertid ikke at ytterligere klager vil føre frem. 
 

Vedtak 

• Styret tar redegjørelse fra daglig leder om drift til orientering.  

• Styret tar kravet på ca kr. 300.000 fra Lotteritilsynet vedrørende tilbakebetaling av for 
mye refusjon knyttet til Maxiturneringen 2021 til etterretning.  

 
 

3. Status økonomi pr august 
Saksinformasjon 

• Økonomirapporter pr august ble fremlagt i møtet. 
 
Behandling 

• Regnskapet pr august ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.   

• Styret er opptatt av å øke fokuset på regnskapsrapporteringen slik at regnskapet gir 
bedre forutsetninger for å ta beslutninger og drive økonomisk styring.  

 
Vedtak 

• Styret tar redegjørelse om økonomi pr august til orientering.  

• Styret ber styreleder og daglig leder om å tilrettelegge for bedre 
regnskapsrapportering. 
 

 
4. Status sport for august og september 

Saksinformasjon 

• Sportsrapport fra Svein Erik for august og september ble utsendt med agendaen.  
 

Behandling 

• Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i rapporten. Styret er spesielt opptatt av 
å få på plass hensiktsmessige og godt forankrede løsninger for neste sesong knyttet 
til lagssammensetninger og samarbeid i ungdomsfotballen og på seniornivå.  
 

Vedtak 

• Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.  

• Styret ber sportlig utvalg om å fremlegge sak for styret i neste styremøte vedrørende 
anbefaling om satsninger i ungdomsfotballen og på seniornivå i 2023.  
 

 
5. Trenergodtgjørelser 2023  

Saksiormasjon 

• Basert på saksfremlegg fra sportslig leder bes styret i denne saken om å ta stilling til 
trenergodtgjørelser for 2023. 

 
Behandling 

• Styret mener det er behov for å revidere prinsippene knyttet til treneravlønning i 
klubben, men siden kontrakter for 2023 er under arbeid nå så må dette i hovedsak 
komme fra sesongen 2024.    

 



 
 

Vedtak 

• Styret vedtar fremlagte rammer for trenergodtgjørelser 2023 i ungdomsfotballen og gir 
sportlig leder myndighet til å ferdigstille kontrakter innenfor disse rammene. Før 
rammer for seniorfotballen vedtas ber styret om at ambisjonsnivå, omfang av 
trenerressurser og omfang av lag/spillere avklares.  

• Styret ber sportslig utvalg om å jobbe videre med å etablere nye prinsipper for 
trenergodtgjørelser i tråd med klubbens strategi og mål. Forslag fremlegges for styret 
for vedtak med tanke på implementering fra 2024.   

 
 
6. Status organisasjon, roller, ansvar og kompetansebehov  

Saksinformasjon 

• I tråd med styrets handlingsplan gis det i denne saken en orientering til styret knyttet 
til klubbens organisasjon, roller, ansvar og kompetansebehov. Saksfremlegg fra 
daglig leder var utsendt på forhånd. 

 
Behandling 

• Både daglig leder og styret opplever å ha en godt fungerende organisasjon basert på 
fast ansatte. Styret ser det kan være behov for å se på tiltak knyttet til oppfølging av 
dommersituasjon, men trenger mer tid og grunnlag før beslutning om dette kan tas.  

 
Vedtak 

• Styret tar redegjørelsen til orientering. 

• Styret ber om at daglig leder ser på ulike løsninger for hvordan behovet knyttet til 
oppfølging av dommere kan løses innenfor dagens bemanning.   

 
 
7. Vurdering nytt kunstgress bane 1 

Saksinformasjon 

• I styremøte i mai ble det besluttet å innhente tilstandsvurdering fra NFF på bane 1 for 

å se om det er grunnlag for å kunne skifte kunstgress før 15 år. Tilstandsvurdering er 

nå gjennomført og ble sendt ut i forkant av møtet sammen med saksfremlegg fra 

daglig leder.   

 
Behandling  

• Styret er opptatt av å få god oversikt over hvilke alternativer som er mulig løsning for 
nytt kunstgressdekke. Alternativene må beskrive kvalitet, levetid og økonomiske 
forhold. 

 
Vedtak 

• Styret tar redegjørelsen, inkl. tilstandsrapport fra NFF, om vurdering av nytt 

kunstgress til orientering.  

• Styret ber om å få fremlagt sak for beslutning når beskrivelse avulike alternative 

løsninger foreligger.  

 
 
8. Status politiattester 

Saksinformasjon 

• I tråd med styrets handlingsplan gis styret i denne saken en status knyttet til 
politiattester.  

 



 
 

Behandling 

• Sindre orienterte i møtet om at 19 politiattester av 197 mangler. De som mangler er 
imidlertid knyttet til den nyeste årgangen, herunder flere unge assistenter. Sesongen 
for disse er avsluttet. 

 
Vedtak 

• Styret tar status om politiattester til orientering.  

• Styret ber om at politiattester, også for den nyeste årgangen, er på plass ved 
sesongsoppstart 2023.  

 
 

9. Åpen post 

• Daglig leder ga en orientering om status etter innbrudd på klubbhuset natt til 15. 
oktober. Saken er under etterforskning av politiet. Takstmann har vært på plass og 
dialogen med forsikringsselskapet er i gang.  
  

 
 

 


