
 Referat 

Oppstartsmøte J03 Strindheim Fotball høst 18/8-2011 hos Karianne i Stokkanhaugen 4 

Tilstede: Alle i ledergruppen (se http://www.silyngres.no/public.aspx?pageid=75344) - Tove Iren 

Kjerstina hadde tatt initiativ til møte, og innledet.  

Hun er komfortable med rollen som hovedtrener ut sesongen, men ser gjerne at vi ser på 
organisering for neste sesong, muligens med noen andre som overordnet administrativ ansvarlig. 

Følgende ble diskutert 

- Status for økonomi, 
 
Jan-Eilert gikk først gjennom hvordan han presenterte laget for mulige 
sponsorer 
 
1. Vårt initiativ søker å bygge bro mellom jenter fra samme bydel, men som tilhører tre ulike 
skolekretser 
2. Vårt initiativ søker å samle et stort antall jenter i samme bydel til et meningsfullt aktivitetstilbud og 
positive opplevelser tuftet på lagets grunnverdier (F-A-I-R-P-L-A-Y) 
3. Vår ambisjon er at disse jentene skal delta i fotballserien om sommeren og håndballserien om 
vinteren. 
 
Det var enighet om 1 og 2, men ikke nødvendigvis en så tett sammenheng mellom fotball og 
håndball. Det er jenter som ønsker å spille fotball, men ikke håndball, og omvendt. Er også vanskelig 
å få treningsmuligheter i hall for 40+  jenter. Håndballen tilbyr alle jenter å delta på Strindheim håndball i 
høst/vintersesong. På grunn av mangel på hallkapasitet får vi tildelt treningstid i gymsal på Åsvang og 
Strindheim skole.  Det medfører at vi dessverre blir nødt til å dele jentene, Strindheim og Åsvang/Brundalen, da 
gymsalene er for små til at vi kan gjennomføre samlet trening.   
  
Imidlertid vil noen i foreldregruppa  arbeide for å kunne ha felles trening i stor hall i løpet av sesongen. I tillegg 
vil vi samordne cuper.  
   
Følgende søknader er sendt på vegne av Jenter 03 Strindheim/Brundalen/Åsvang: 
  
1. DnB NOR - avslag på søknad  
2. SpareBank 1 SMN - søknad innvilget med 5.000 kroner som er satt inn på lagets konto. 
3. NTE - søknad er under behandling  
 
Vi har p.t. ca. 10000 på konto 
 
- Hva vil vi prioritere å bruke pengene til? 
 
Enighet å se på anskaffelse av (like) fotballklær. Stein skulle i denne 
sammenheng se om vi kan få støtte for dette fra Strindheim sentralt 
 
Kan også bruke noe på sosiale fellesarrangement 
 
- Hva skal vi velge av annen type dugnad kontra egenbetaling til lagskassa? 
 
Flere muligheter ble diskutert (e.g. dopapirdugnad, innsamling av gamle 
mobiltelefoner, utlevering av 'reklame' og informasjon, arrangere 
fotballskole etc. Vi er i en oppstartsfase og ser an behovet over tid og 
har foreløpig hovedinntekt gjennom cup-avgifter (også Tunga Cup) og 



kakesalg som nå, samt muligens et begrenset antall aktiviteter i tillegg. 
Kan også se på andre støtteformer e.g. via stiftelser samt annen sponsing 
(e.g. Trønderenergi)  
 
 
 
 
- Trening (gjennomgang av utsendt terminliste for høsten) 
 
Foreslått opplegg følges, alle må melde tilbake om det er behov for 
endringer av detaljer. Holder på frem til høstferien 
 
- Sonecuper 
 
God erfaring. På egen cup gikk vi for fort tomt i kiosken, kunne også ha 
utsalg både oppe og nede. Pølsesalg kunne vært en god ide. Må minne 
foreldrene om at man skal ha aktiv avmelding til sonecup. Ingvil sender 
info om neste sonecup rett etter Levanger-cup. Legger opp til 6 lag 
 
- Cup'er 
 
Enighet om å ha tilsvarende mange cuper neste år, gir alle mulighet til å 
være med på flere uten at man kjenner forpliktelse om å være med på alle. 
 
Påmelding via betaling direkte til Karianne fungerer greit. Husk å 
informere om hvordan man skal skrive informasjon på giro. Nyttig å ha navn 
på begge foreldrene, selv om bare en av de skal ha mailer.  
 
-Informasjon: 
 
Send et begrenset antall mail til alle, venne foreldrene til at de finner 
oppdatert informasjon på hjemmesiden. En ukentlig oppsummering ofte greit, 
viktig å få all informasjon raskt inn på hjemmesiden. Av og til nødvendig 
for Ingvil og Karianne å sende mail direkte slik at John ikke blir 
flaskehals. 
 
Husk at det er to fellesmail-adresser; 
  
j03@silyngres.no  Denne administreres av Strindheim (Grevskott) Går til ledergruppen (oss) 

strindheim-j03-2011@googlegroups.com  Går til alle foreldrene. Normalt er det bare John, Ingvil og 
Karianne som bruker denne for å sende mail. 

 
Siden vi prøver å oppnå noe utover at det skal spilles fotball (vs. Jan-
Eilerts punkter over) skal vi prøve å få litt presse. 
 
Kombinert med at vi tar lagbilde på treningen 8.september, tar vi kontakt 
med Strindaposten og Adressa  
 
kjerstina tar kontakt med Sagbakken i adressa 

strindaposten 

MOT  v/atle vårvik 

- Andre roller som bør dekkes opp bedre? 
 
I forhold til omorganisering av silyngres vil laget få en oppgave for 
felleskapet (fra neste sesong). Kommer tilbake til hva dette blir 



 
- Sosialt arrangement/ avslutning på sesongen/ foreldremøte/ overgang til 
håndball? Tidspunkt og innhold 
  

Avslutning 6 oktober luftkrigsskolen 17-19 + 

har leid kinosal og salong (kanskje gymsalen, må vente til to uker før) 

Ha foreldremøte i parallell 

 

lage potpurri av bilder fra sesongen 

Dele ut avslutningspremie for året.  Jan-Eilert sjekke priser på effekter 

 

 

 John Krogstie 

Referent 

 

   

   

 

 

 

 

  


