
Notat fra foreldremøte 29. april 2013 
 
Jenter representert: Andrea, Guro, Malin, Janne, Amanda, Mia, Lara, Christina, Sofie, Maiken, Ingrid 
 
 
Saksliste: 
1. Økonomi 
2. Hamar 
3. Dugnader 
4. Sportslig 
5. Eventuelt 
 
Punkt 1. – 2. går litt om hverandre 
 
1. og 2. Økonomi/Hamar 

På foreldremøte i januar ble det etterlyst en oversikt på kostnader og inntekter for laget. 
Dette er det nå jobbet med. Ut fra dette er det utarbeidet et forslag på budsjett. Budsjettet har sammenheng med hva som blir 
egenandelene til spillere på cuper og hvilke kostnader laget skal ta. 
(egen oversikt med forutsetninger og budsjett ble levert ut på møtet, ligger vedlagt side 2) 
 
Ut fra tilbakemeldingene som kom på møtet ble det besluttet at lagskassen skal være slank ved sesong slutt, men det må være noen 
midler til å gi rom for litt handlingsfrihet/muligheter til å melde på cuper etc. Siden inntektssiden er høyst usikker vil lagskassen med 
foreslåtte kostnader ved sesongslutt, ligge et sted mellom kr. 5000,- og 10.000,-. Inntekter vi får i år, skal brukes i år. 
Dvs ingen avsetting av midler til en eventuell større reisecup i 2014, midler til eventuelt en cup må da inntjenes neste år. 
 
Egenandel til Hamar settes til kr. 700,- Dette dekker A-kort pr spiller, her er 3 måltider og overnatting inkludert. Annen mat/frukt må 
hver spiller sørge for selv. Laget tar kostnaden for lagspåmelding, 1 dbl rom til trenere og A-kort til de som skal overnatte. 
To transport forslag til Hamar er skissert; privat bil og buss. Hva vi velger, vil få konsekvenser for videre planlegging av en evnt 
Oppdalstur. Ved en opptelling rundt bordet ser det ut til at det blir nok biler med til Hamar for å transportere jentene. Det oppfordres 
da til at de jentene som sitter på med noen andre betaler en sum på kr. 200,- for transporten til bileier. 
Arve følger opp påmeldinger og fordeling av jentene i biler. 
 
Inntektene vi har fått fra toalettpapir salg har vist seg å være mindre enn først antatt, dette gjelder historiske tall fra 2012. Kan være 
flere årsaker til dette, men kostnaden på innkjøp har gått opp, mens vi fremdeles har solgt til samme lave pris. Ny salgspris for toalett 
papir blir kr. 280,- da skal vi sitte igjen med kr. 95,- per solgte sekk. 
 
3. Dugnader/sponsorer 

Det er i år som i fjor bestilt toalettpapir. 
Prisen settes opp til kr. 280,- pr pakke, da innkjøpspris har økt. 
I tillegg er det bestilt en palle tørkerull, her er det først til mølla. Pris her også kr. 280,- 
Alle får utlevert 10 sekker toalettpapir. 
Toalettpapir hentes til Jan Åge (Mia) 7. mai mellom kl. 17.00-21.00. 
 
Arve har satt i gang en mobil innsamling, i samarbeid med Telenor. Her er tanken at jentene selv skal gjøre jobben. Jentene blir delt 
inn i grupper på 4 stk og får områder de skal gå i. 
Først skal informasjonsskriv leveres ut, uken etter skal mobiler samles inn. 
Arve leverer ut dette så snart Jan Åge og Arve har laget grupper og områdeskisser. 
 
Det er pr i dag en sponsor til laget, E. C. Dahls Eiendom, dette er tredje og siste år for sponsoravtalen. Det er plass til flere!  
 
4. Sportslig 

Det er gjennomført spillersamtaler med nesten alle jentene nå. 
De som mangler blir gjennomført så snart det lar seg gjøre. 
En oppsummering av samtalene ble gjennomgått av John. 
 
5. Eventuelt 

Spørsmål fra Trude Bjørn: 
På møtet i mai 2012 ble det gitt klar melding om at spillere og trener skal møte opp senest 30 min før kamp. På de kampene jeg 
overvar i fjor skjedde dette aldri! Derfor rettes spørsmål til sportslig om det vil bli konsekvenser for spillere/trenere som møter for 
sent? 
Svar: Dette er ikke diskutert i trenerteam og kan derfor ikke gi et avklarende svar, men jentene er informert om at tiden før kamp skal 
brukes til peptalk, oppvarming og skadeforebygging. 
 
 
28.05.2013 
Trude Bjørn 
Foreldrekontakt - økonomiansvarlig J-00 
  



Vedlegg til notat (ble levert ut på møtet) 

 
Det ble på sist foreldremøte ytret et ønske om å få en oversikt på hvilke kostnader laget 
har gjennom en sesong. I den forbindelse er det: 
- Sett på kontoutskrift for 2012 –  fått litt oversikt 

- Forventer at vi skal til Briskebycup på Hamar i juni – sett hva forventet total kostnad blir 

- Forventer at vi skal til Oppdal i august – sett hva forventet total kostnad blir 

- Forventer at vi skal delta på Skandiacup 

- Alle trenere får hver sin trenerbag utstyrt med førstehjelpsutstyr, isposer etc. 

- Keepere får keeperbukse fra laget, dekker opptil kr. 400,- 

- Trenere får dekt kr. 250,- for 9 ér kamper som er i Nord-Trøndelag.  

  1 dbl rom (2 lag = 2 trenere) på reisecup blir dekket. 

  Alt annet gjøres for egen kostnad. Det blir ikke utbetalt honorar fra Strindheim fotball. 

- Sett på en eventuell større reisecup 2014 og kostnadsbildet der – påvirkning for årets kostnader/inntekter? 

- Andre cuper/Innendørscuper vinter 2013? 

- Foreldrekontakter har sett på inntektssiden med dugnader 

 
Det er forespurt trenere og foreldrekontakter etter erfaringstall fra kaffesalg på kamper, hva skal vi sitte igjen med av dopapirsalg, 
kostnader til Oppdalstur sist osv. 
 
Trenere og foreldrekontakter har fått tilsendt flere forslag/alternativer på prioriteringer av kostnader og inntekter.  Dette for å 
bevisstgjøre dem hvilke kostnader og inntekter laget har, og hvilke konsekvenser dette vil gi for handlingsfrihet og muligheter for 
videre planlegging 
 
Oversikt på kostnader og inntekter 2013 
Saldo pr. 29.04.2013: kr. 17.700,- 
 
Forutsetninger for egenandeler til Hamar og eventuelt Oppdal: 
1) Alle spillere kommer seg til Hamar på egenhånd/bil. De som trenger skyss betaler sjåfør kr. 200,- 

Egenandel kr. 700,- som dekker A-kort.  Laget tar kostnader på ca kr. 10.000,- 
Sosialtur /cup til Oppdal blir fordelt slik at egenandeler pr spiller blir ca kr. 600,- Laget tar en kostnad på ca kr. 19.000,- 
Underskudd i 2013, saldo ved sesongstart 2014 ca kr. 5000,-/10000,-. 
 

2) Laget kjører felles buss til Hamar. 
Egenandel kr. 700,- som dekker a-kort. Laget tar alle andre kostnader ca kr. 29.000,- 
Ikke midler i lagskassen til å dra til Oppdal med samme opplegg som sist. Alternativt at spillere må dekke inn den totale 
kostnaden som er ca 30.000,- 
Underskudd i 2013, saldo ved sesongstart 2014 ca kr. 5000,-/10000,- 

 

 
 

Grove kostnadsoverslag på diverse cuper neste år 

Ved eventuelt en lengre reisecup neste år vil A-kort ligge på et prisnivå på ca kr. 2000,- (med 2012 priser). I tillegg kommer transport. 
Cuper som er sett på er Gothia, Dana og Piteå. 
Lagspåmelding ligger på ca samme nivå.. 
Totale kostnader for en lengre reisecup vil ligge i størrelsesorden mellom kr. 30.000,- opp til ca kr. 45.000,-  

Bi l  ti l  Hamar Buss  ti l  Ha mar

Kostnader 2013 Inntekter 2013 Kostnader 2013 Inntekter 2013

Trenerbag x 4 m/innhold + suppleri ng5 000,00kr      Ka ffesa l g, 200x15 3 000,00kr      Trenerbag x 4 m/innhold + suppleri ng5 000,00kr      Kaffes a lg, 200x15 3 000,00kr      

Keepebukser x 4 1 600,00kr      Sponsor E. C. Dahls  Eiendom 5 000,00kr      Keepebukser x 4 1 600,00kr      Sponsor E. C. Dahls  Ei endom 5 000,00kr      

Skandia  cup x 2 l ag 6 000,00kr      Dopa pir vår 27 000,00kr    Skandia  cup x 2 l ag 6 000,00kr      Dopapi r vår 27 000,00kr    

Ni l s  Arne Eggen cup 1 000,00kr      Mobi l  (100*35) 3 500,00kr      Ni l s  Arne Eggen cup 1 000,00kr      Mobi l  (100*35) 3 500,00kr      

Overnatti ngscup x 2 lag 10 000,00kr    Mål aks je? 3 000,00kr      Overnatti ngscup x 2 lag 28 800,00kr    Målaks je? 3 000,00kr      

Oppdal  18 800,00kr    Ki ck-off 1 500,00kr      Oppdal  Ki ck-off 1 500,00kr      

Sesongavs lutni ng 2 200,00kr      Sesongavs lutni ng 2 200,00kr      

Trenerhonorar 9´er kamper 2 500,00kr      Trenerhonorar 9´er kamper 2 500,00kr      

KICK-OFF apri l KICK-OFF apri l

Innendørs  cuper vi nter 2013 4 000,00kr      Innendørs  cuper vi nter 2013 4 000,00kr      

Annet 2 100,00kr      Annet 2 100,00kr      

Sum 53 200,00kr    43 000,00kr    Sum 53 200,00kr    43 000,00kr    

Egenadel  Hamar: 700,- Egenandel  Hamar 700,-

Egenandel  Oppdal: 600,- Ingen oppdal stur


