
 
 

Protokoll styremøte Storhamar fotball 

Møtenr: 4/21  
4 

 
Til stede fra styret: 
 Thomas W. Olsen 
 Glenn Selvik 
 Stig Sæther  
 Marianne le Fèvre 
 Silje Utkilen  
 Ole Anders Holstad Vestby (vara) 
 Nina Stokke Tronsrud 
  
Forfall:  
  
Til stede fra administrasjonen:  
 Arild Johansen  
 Hans Petter Nyberg 
   
Tid: Onsdag 24.03.21 kl. 18-21 
Sted:  Møtet ble gjennomført på Teams 

 

 
 
1. Konstituering nytt styre  

Saksinformasjon 

• Dette er første styremøte etter årsmøte med gjennomført styrevalg. Nytt styre må 
konstitueres. 

 
Behandling 

• Silje ble valgt inn som fast medlem for 2 år, Stig ble gjenvalgt styremedlem for 2 år og 
Ole Anders ble valgt som varamedlem for 2 år. Øvrige i styret var ikke på valg.  

• Ole Anders møter fast som varamedlem, men vil bare ha stemmerett om noen av de 
øvrige styremedlemmene har forfall.  

 
Vedtak 

• Styret er konstituert med nyvalgte og gjenvalgte medlemmer.  
 
2. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.02.21 og 08.03.21  

Saksinformasjon 

• Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.02.21 og 08.03.21, samt gjennomgang av 
liste for «Oppfølging av styrevedtak».  

 
Behandling 

• Ingen kommentarer til protokollene fra møtene.  

• Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.  
 

Vedtak 

• Protokoll fra møtene 24.02.21 og 08.03.21 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.   

 
3. Oppfølging etter årsmøte 

Saksinformasjon 

• Styret må sørge for at oppgaver etter gjennomført årsmøte kommer på plass, 
herunder melding til Brønnøysund, oppdatering av hjemmeside, info. utad m.m 

 
Behandling 

• Styret gikk gjennom punktene fra årsmøtet og diskuterte hvilke oppfølgingspunkter 
som var nødvendig. 

 
Vedtak 

• Ny styresammensetning meldes så fort som mulig til Brønnøysund. 

• Organisasjonsplanen oppdateres og informasjon fra årsmøtet 
oppdateres/offentliggjøres på hjemmeside/facebook. 
 

4. Status koronasituasjon. 
Saksinformasjon 

• Gjeldende koronaprotokoll ble vedtatt i styremøte 26.01.21 og bekreftet i styremøte 
24.02.21. Nye nasjonale retningslinjer ble publisert 23.03.21 med virkning fra 
25.03.21.Styret må gjøre en vurdering av om det er behov for justeringer av 
retningslinjer/prokotokoll.   

 
Behandling 

• Styret diskuterte nye retningslinjer gjeldende fra 25.03.21. Noe uklarheter knyttet til 
antall tillatte. Dette må sjekkes opp med tolkninger fra fotballens koronahåndbok.  

• Styret gikk gjennom utestående punkter i gjeldende koronaprotokoll knyttet til rutiner 
for kiosk/klubbhus. 

 
Vedtak 

• Styret vedtar gjeldende koronaprotokoll med de endringer som fremkom i møtet, samt 
konsekvenser av tolkninger i fotballens koronahåndbok.  

• Styret ber administrasjonen om å prioritere å få på plass manglende rutiner knyttet til 
kiosk/klubbhus før sesongen igangsettes etter påske.  
 

5. Plan for oppstart etter påske 
Saksinformasjon 

• Sesongen skal i gang umiddelbart etter påske med blant annet Miniliga-oppstart 
onsdag 7. april. Administrasjonen orienterer i møtet om planer for oppstarten som 
grunnlag for en drøfting med muligheter for innspill.   

 
Behandling 

• Administrasjonen orienterte om planene for Miniliga-oppstart.  

• Styret diskuterte og ga innspill på forhold knyttet til oppstart for øvrige årganger, 
herunder behov for å få gjennomført foreldremøter, samt spesiell oppfølging knyttet til 
de eldste utøverne som følge av mer koronarestriksjoner. Viktig også å få på plass 
kampverter for alle lag.  

 
Vedtak 

• Styret tar plan for oppstart av Miniligaen til en orientering.  



 
 

• Styret ber administrasjonen og sportslig utvalg om å følge opp de forhold som 
fremkom i møtet.  

 
6. Plan for turneringer med tilhørende organisering 

Saksinformasjon 

• Arild vil i møtet gi en orientering om planer for årets turnering og arbeidet med 
organisering av dette. Det legges opp til en drøfting hvor styret gis anledning til å 
komme med innpsill til organisering.  

 
Behandling 

• Arild ga en orientering om status i arbeidet. Styret ga innspill til det videre arbeidet 
med organiseringen.  

 
Vedtak 

• Styret tar plan for turneringer med tilhørend organisering til orientering. Styret ber om 
at planleggingen fortsetter og at administrasjonen tar med de innspillene som 
fremkom i møtet.  

  
7. Sponsorer  

Saksinformasjon 

• Styret har ønsket en gjenngomgang av klubbens sponsorer, samt engasjere styret i å 
komme med innspill til nye sponsorer med målsetning om å få opp en «target-liste».  

 
Behandling 

• Styret diskuterte mulige nye sponsorer. Disse forslagene ble satt opp på liste som 
skal følges opp fortløpende av ulike ansvarlige. 

 
Vedtak 

• Styret etablerer en «target-liste» for mulige sponsorer. Ansvarlige følger opp de ulike 
bedriftene. Styret legger opp til en jevnlig gjennomgang av listen i styremøtene.  

 
8.  Varslingsrutiner 

Saksinformasjon 

• I styremøte 24.02.21, ref. sak 11, diskuterte styret behovet for å etablere 
varslingsrutiner som omfattet både en beskrivelse av hvordan medlemmer skal varsle 
samt hvordan klubben skal følge opp et varsel. Styret fattet følgende vedtak: Styret 
ber administrasjonen om å lage utkast til retningslinjer som fremlegges for styret for 
vedtak. Administrasjonen v/Sindre har nå laget utkast til varslingsrutiner som ble 
sendt ut på forhånd. I møtet legges det opp til at styret gir tilbakemeldinger på 
utkastet.  

 
Behandling 

• Styret diskuterte det fremlagte forslaget og ga innspill til justeringer.  
 
Vedtak 

• Styret ber Nina om å summere opp innspillene som fremkom i møtet og ta dette 
videre med Sindre for videre bearbeiding.  

• Styret ber om at revidert forslag fremlegges for styret for beslutning.  
 
 
 
 



 
 
9. MittValg 

Saksinformasjon 

• Saken er en oppfølging av sak 12 fra styremøtet 24.02.21 hvor styret gjorde en 
evaluering av MittValg-arbeidet sammen med representanter fra prosjektgruppen. 
Styret fattet følgende vedtak: Styret ble enige med representantene fra 
prosjektgruppa om å gjøre en vurdering av innhold i grasrottrenerkurset opp mot 
innholdet i MittValg-kursene. Basert på dette vil styret gjøre en vurdering av videre 
deltakelse i MittValg. Saksfremlegg med vedlegg fra administrasjonen v/Hans Petter 
og Marthe var utsendt på forhånd.  

 
Behandling 

• Styret diskuterte fordeler og ulemper med å fortsette med MittValg, samt hva som i så 
fall må til for å få det til å fungere bedre.   

 
Vedtak 

• Styret vedtar å avslutte avtalen om deltakelse i MittValg-samarbeidet gjennom 
Storhamar allianseidrettslag. Styret mener at mye av innholdet i MittValg-kursene 
også fås gjennom Grasrottrener- og FairPlay-kursene som er pålagt. Styret mener 
derfor det er mer hensiktsmessig å heller fokusere på disse kursene.   

• Styret ber Hans Petter og Nina om å invitere Lions og Storhamar allianseidrettslag til 
et møte for å gå gjennom beslutningen.  

 
10. Åpen post 

• Silje ønsker å lage en sak til neste styremøte om utvikling/oppgradering av 
hjemmesidene.  

 


