
 
 

 
 

Referat – Heddal IL Fotball 
 
Møtenummer 1 
Dato 10. Januar 2022 

Tidspunkt 19:30 – 21:30 

Sted Teams/Vidarvoll 
Planlagte deltakere 

Andreas Susrud, Styreleder 

Anne Marte Borsodi, Kasserer 

June Solhaug, Styremedlem 

Michael Eriksson, Styremedlem 

Jon David Schrøder, Styremedlem 

Øyvind Lia, Sportslig leder 

Bjørn Hallvard Lund, Nestleder 

Stine Larsen, Sekretær 

Nina Sundseth, Styremedlem 

 

 

Sak 1.0 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Saksansvarlig Andreas 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Saker til eventuelt 

 

Vedtakspunkt 
Godkjent 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sak 2.0 Godkjenne referat   

Saksansvarlig Andreas 
Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer. 

 
Vedtakspunkt 
Godkjent 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Sak 3.0 Økonomisk status  

Saksansvarlig Anne Marte 
Regnskapsrapport var ikke klar og derfor ikke gjennomgått.  

    Orienteringssak 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   

 

 

 

 

 

 

 



 
  Sak 4.0 Sportslig status  

Saksansvarlig Øyvind 
         4.1 – Status lag og trenere 
  Eget referat fra Sportslig utvalg 
  4.2 – Ref. fra samarbeidsmøte med Snøgg FK 
  Har hatt møter med Snøgg for å diskutere fotballen i Notodden. Ingenting konkret har kommet ut av    
  møtene. 
   

    Orienteringssak 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sak 5.0 Rekrutering  

Saksansvarlig Andreas 
  5.1.0 – Rekruteringsdag/Oppstart for nye 6åringer 
Har allerede sendt ut link på sosiale medier og til barnehagene i Heddal hvor nye seksåringer kan melde seg 
inn i idrettslaget. Videre planlegger vi en rekruteringsdag etterfulgt av oppstart. Andreas holder i dette.   
   
  5.2 – Sportslig utvalg spiller inn til styret om vi bør sende ut informasjon til hvert  
    klassetrinn når deres alderskull har trening og invitere inn. 
Styret vil sende ut informasjon til hvert klassetrinn på Heddal Barneskole, Sauland Barneskole og Heddal 
Ungdomsskole om når lag i deres alderstrinn har treninger å invitere til trening. Dette gjør vi først når 
baneoversikten er klar nærmere sesongstart. Andreas holder i dette. 

Vedtakspunkt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sak 6.0 Innstilling til valgkomiteen  

Saksansvarlig Andreas 
  Opptelling av styreverv og andre funksjoner som er med videre og styrets innstilling til valgkomiteen 

Vedtakspunkt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

Sak 7.0 Status fra hovedstyret  

Saksansvarlig Andreas 
  7.1 – Heddal Open  
Informerer om planlagt paddeltennis turnering med bankett. 
  7.2 – Skøytebane 
Informerer om forsøk rundt å lage skøytebane i Heddal Aktivitetspark 
  7.3 – Administrativ leder 
Informerer om endring i stillingsprosenten til Adm.leder og innleid konsulent. 
  7.4 – Statutter / Innspill fra fotballgruppa 
Ønsker innspill til nominasjoner. Se vedlegg til referatet, «Statutter». 
  

Orienteringssak 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sak 8.0 Honorering av trenerverv  

Saksansvarlig Andreas/Øyvind 
  8.1 – Fastsette honorar A-lag Herrer 
Enstemmig vedtatt å sette en total honorering på 40 000 ,- (Eks. 25k hovedtrener, 15k ass.trener) 
Pluss to bonuser – totalt 5000kroner for at laget holder seriespill denne sesongen og totalt 5000kroner for 
eventuelt opprykk. 
  8.2 – Fastsette honorar A-lag Damer 
Enstemmig vedtatt å sette en total honorering på 40 000 ,- (Eks. 25k hovedtrener, 15k ass.trener) 
Pluss to bonuser – totalt 5000kroner for at laget holder seriespill denne sesongen og totalt 5000kroner for 
eventuelt opprykk. 
  8.3 – Fastsette honorar ungdomstrener 
Dette tidligere vedtaket skrinlegges. 
  8.4 – Fastsette honorar keepertrener 
Honoraret for keepertrener ble satt på årsmøtet 2020. Styrets innstilling er å videreføre dette i kommende 
sesong.  
  8.5 – Fastsette honorar trenerkordinator  
Vedtatt å videreføre honorarsum i kommende sesong. 
  

Vedtakspunkt 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
    Sak 9.0 Eventuelt 

Saksansvarlig Andreas 
  9.1 – Sette dato for årsmøte 
10. februar kl.18:00 
   9.2 – Sette nytt styremøte for februar  
10. februar kl.19:00.  
  Andreas lager beretning og fremlegger andre dokumenter. 
  Nina ordner kaffe, Bjørn Hallvard ordner bakst. 
   Øyvind skriver kort om sportslig utvalg sesongen 2021 som putter i beretningen. 
  9.3 – Sonemøte med Fotballkretsen 
Andreas, Øyvind og Bjørn Hallvard stiller på sonemøte i Seljord 19. januar kl.19:30 
  9.4 – Telefon 
Enstemmig vedtatt at styreleder får dekt ny telefon til eget eie. 
   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


