
 
 

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 

Møtenr: 10/21  
4 

 
Til stede fra styret: 
 Stig Sæther (deltok på Teams) 
 Marianne le Fèvre 
 Silje Utkilen  
 Glenn Selvik 
 Thomas W. Olsen 
 Ole Anders Holstad Vestby (vara) 
 Nina Stokke Tronsrud 
 
Forfall:  
  
Til stede fra administrasjonen:  
 Hans Petter Nyberg 
 Marthe Keiseraas  
 Arild Johansen 
   
Tid: Mandag 06.12.21 kl. 18-21.15 
Sted:  Prestrud 

 

 
1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.10.21 

Saksinformasjon 

• Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.10.21, 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.  

• Styret er spesielt fornøyd med at administrasjonen har hatt god fokus på å få på plass 
alle politiattester, sørget for innkreving av medlems- og treningsavgifter og 
implementert nye rutiner på disse områdene.  
 

Vedtak 

• Protokoll fra møtet 19.10.21 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.   

  
 
2. Status sport pr november og drøfting av sportslig plan med tilhørende prosess for 

revisjon av planen.  
Saksinformasjon 

• Sportslig utvalg har i denne saken lagt opp til å gi styret en status på pågående 
prosesser knyttet til de ulike lagene, samt bedt om en drøfting med styret om innhold i 
sportslig plan og prosess for revisjon av planen.   
 



 
 

Behandling 

• Marthe ga styret en status på trener- og spillersituasjon på de ulike lagene. Styret er 
glad for at de fleste lag nå er avklart for neste sesong, men påpeker viktighet av å få 
på plass et G19-lag. 

• Arild ga en orientering om inngåtte avtaler med Frogner og Arvika om gjensidig 
deltakelse på hverandres turneringer.  

• Styret drøftet innhold og struktur i sportslig plan, spesielt opp i mot overordnet strategi 
og planens hensikt. Styret ga sine innspill til det videre arbeidet. Målsetning om å 
ferdigstille revidert sportslig plan til 1. februar 2022.  

 
Vedtak 

• Styret tar redegjørelse fra sportslig leder om sportslig status til orientering. Styret ber 
om at sportslig utvalg nå frem mot jul prioriterer å få på plass G19.  

• Styret tar avtaler om turneringer til orientering og ber om at dette informeres om ut til 
lagene slik de får meldt seg på for 2022.  

• Styret ber sportslig utvalg om å ta med innspillene som fremkom i møtet i det videre 
arbeidet med sportslig plans del knyttet til de ulike årgangene. Styret setter sportslig 
plans overordnede del med mål og forhold til overordnet strategi på agenda i egen 
samling i januar.   

 
3. Samarbeid med øvrige lag i alliansen   

Saksinformasjon 

• Arild og Nina deltok 30.11.21. på møte med de øvrige yngreslagene i alliansen. I 
styremøtet var det lagt opp til en orientering fra møtet, samt en drøfting av hvordan vi 
i fotballen ønsker å samarbeide med de øvrige lagene fremover.  

 
Behandling 

• Arild og Nina orienterte om gjennomført møte med de øvrige yngreslagene i 
alliansen.  

• Styret drøftet og ga innspill på hva som bør være med i en felles samarbeidsplattform 
med de øvrige lagene.  

 
Vedtak 

• Styret tar redegjørelse om møtet med lagene i alliansen til orientering og ber Arild og 
Nina om å ta med styrets innspill inn til neste samarbeidsmøte.  

 
4. Åpen post 

• Styret avtalte å gjennomføre en styresamling 14.-15. januar 2022 med fokus på 
strategi.  
   


