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Orientering fra gruppene
Fotball
Oppsummering av sesong. 2006-guttene har gjort det bra i serien, 1. div, men basis-laget for 2006 muligens enda
større prestasjon. Har hatt to turneringer for jenter og gutter 2010 i høst som har vært bra. Brukte overskuddet av
turneringene til sosiale aktiviteter. Det sosiale er viktig for å beholde flest mulig lengst mulig. Gruppestyret har jobbet
parallelt med tre ting; har påbegynt debatt rundt målsettingene til klubben og hva det egentlige innholdet i disse
betyr; jobber med kommunikasjon; og noen har vært på lagleder-kurs og skal være i førersetet for en introduksjon til
de som er nye i klubben. Har hatt mange ekstra aktiviteter gjennom sesongen, herunder super-weekend, tre camp’er,
akademi, talent-akademi og keeper-akademi to dager i uken. Forskjell nå fra ett år tilbake er at man har sportslig leder
i avdelingen som leder mange av aktivitetene. Sportslig leder tar med seg trenerne for lagenhetene inn i aktivitetene
på tvers av årskull, eksempelvis super-weekend, slik at man lærer av hverandre. Det er også nylig inngått
samarbeidsavtale med Vålerenga på jente-siden.
Vedrørende seniorfotballen har A-laget vært i aktivitet, men ikke spilt kamper. Fått mange spillere fra Veitvet. Per nå
ingen egenproduserte spillere. Jobbet med å sikre laget i år slik at vi beholder vår plass i divisjonen og ikke må starte i
nederste divisjon igjen.
Ishockey yngres
Skøyteskolen er i gang, maks 60 deltakere grunnet korona-situasjonen. Utfordringer på skøyteskolen da de kommer for
tett på tidspunktet det starter og man ikke rekker å få på seg utstyret i tide. Videre veldig mange unge deltakere i år,
helt ned til de født i 2016 som også gjør gjennomføringen mer utfordrende.
Har lag opp til U13, men tynn tropp på U13, så det vil være et langsiktig perspektiv å fylle opp alle årskull i klubben.
U18 vil etter sesongen være veldig få spillere igjen. U21 har nok spillere, men utfordringer ifht ambisjonsnivå. Ønsker
bedre samarbeid mellom U21 og A-lag da ønsket er rekruttering fra egne rekker. Til tross for den utfordrende
situasjonen er det gjennomført camp’er og fotografering av alle lagenheter.
Utfordringer rundt manglende kommunikasjon og forankring i gruppestyret i forbindelse med at sportslig leder/U21trener har blitt A-lagstrener i Elite og må si fra seg U21-treneroppdraget. Jobber med å få inn erstatning.
Ishockey Elite
Representant ikke til stede.
Håndball
Mye utfordringer rundt smittevern. Må holde avstand når man ikke er i aktivitet og det er fort gjort for spillerne å
glemme dette siden de har nærkontakt når de er på spillflaten i aktivitet. Er i gang med treninger og håndballskole.
Jobber med å få tak i trenere.
Ski
Er i gang med barmarkstrening. Startet forrige uke.
Sykkel/triathlon
Representant ikke til stede.
Seniorgruppa
Ikke noe nytt fra gruppa siden forrige møte.
Anlegg
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Referat

Økonomi og eventuelt
Kort oppsummering av status for arbeidsgruppene i AU.
Kommunikasjon:
Reidar Evensen fra fotballgruppen leder kommunikasjonsgruppe i fotballgruppen, se vedlagte presentasjon der
hovedpunkter ble referert i møtet. Gruppen er sammensatt av relevant kompetanse innen kommunikasjon. Klubben
bør ha noen felles kommunikasjonsplattformer og lage handlingsplan. Aktuelle plattformer er hjemmeside, twitter,
facebook og muligens instagram, tik tok etc. Rubic vil være naturlig plattform til e-post-distribusjon. Ukentlige
nyhetsbrev eksempelvis om hva som skjer kommende uke etc. Må ha med ressurser på tvers av gruppene for å holde
gruppen levende i praksis.
Har startet diskusjon i fotballgruppa rundt visjon og verdier for å få forståelse av innholdet av hva dette betyr. Trenger
kontaktpersoner/pådrivere i gruppene når det gjelder innhold som skal kommuniseres etter hvert.
Spons/SL:
Kartlagt en del potensielle sponsorer og kontaktet noen av disse. Firmaer i nærområdet. Skaper en del etterarbeid, for
det er ikke ja/nei der og da. De store gruppene fotball, ishockey og håndball bør stille med én person hver inn i denne
gruppen. Stiftelser/tilskudd/søknader – annen mulig inntektskilde for klubben. Bør synkroniseres så ikke «alle» søker
de samme midlene.
Sak i fotball yngres
Episode under bortekamp for juniorlaget. Trener for motstanderlaget, Frode Lia, redaktør for et av landets største
fotballblader. Har stor plattform på Twitter og sendte under kampen ut en tweet om at tilskuer fra vårt lag skal ha
kommet med rasistisk uttalelse til deres spiller. Ingen av tilskuerne fra hverken vårt eller motstander-lag kunne
verifisere påstanden etter kampen. Gruppestyret har gått videre med saken til forbundet for å komme til bunns i det
da man ikke kan la tweet’en stå uimotsagt grunnet alvorligheten i innholdet. Gruppestyret mener videre at Lia blander
kortene som redaktør og sitt treneroppdrag.
Styrkeprøven-aksjer
Blitt kontaktet av aksjonær som ønsker å kjøpe våre aksjer til 180k som er vår kostpris for aksjene. Etter vedtektene i
selskapet er det en spesifikk prosess som må følges vet et eventuelt salg. Vi må også formalisere et vedtak i
ekstraordinært årsmøte. Ingen i klubben, heller ikke sykkelgruppen, ønsker å involvere seg i driften av Styrkeprøven.
Årsaken til ervervelse av aksjene i sin tid var at andel av bokført egenkapital var langt høyere enn andelens kostpris.
AU innstiller enstemmig for hovedstyret å avhende aksjene for 180k. Hovedstyret støtter AUs innstilling.
Overføring kvinner Elite
Vedtak i årsmøtet om at tiltaksplan for jente-hockey i klubben skulle være utarbeidet innen 1. september 2020 for at
laget skal få full overføring. I motsatt fall overføring 100k som i fjor. Styret i ishockey yngres har ikke utarbeidet
tiltaksplan innen fristen og hovedstyret har med dette ikke myndighet til å overføre mer enn 100k iht
årsmøtevedtaket.
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