
UTLEIRA Fotball  
 
Møtereferat:  Foreldremøte G97 
 
Dato/Kl.:  6. februar 2008 kl 19:00 
Sted: Utleira Skole, personalrommet 
Referent: Jan Kristian Hammernes 
Til stede:  Rune Stokkaune, Jan Kristian Hammernes, Vegard Horgmo, 

Nina Pedersen, Kenneth Kristensen, Morten Hansen, Elin 
Hegdalsness, Ben Tore Stokkaune, Hege M. Stokkaune, Frode 
Nossum, Jorunn Nossum, Roger Gjengår, Lars M. Aune, Rune 
Ydstie, Roar Bakås, Hilde Viviann Eriksen, Ole Mo, Stian 
Eggen, Torbjørn Uvaas, Øystein Grøvlen (20 stk) 

 
Fra Finanspartner: Margrethe M. Eide, Anne Grete Tronstad 
 
 
 
DAGSORDEN: 
1. Finanspartner-avtalen 
2. Sesongopplegg 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

• Finanspartner-avtalen 
Margrete M. Eide (selgerleder) og Anne Grete Tronstad (vår kontaktperson) 
presenterte seg selv og Finanspartner. 
 
Finanspartner tilbyr følgende produkter til privatpersoner: 
finansiering, sparing, kapitalplassering, pensjonsordninger, forsikring (liv, 
helse, pensjon, barn, ulykke, dødsfall) og kjøp og salg av bolig. 
 
De ønsker også tips fra oss på bedrifter som kan være potensielle kunder 
Finanspartner tilbyr blant annet følgende til bedrifter:  
Pensjon, helseforsikring, yrkesskadeforsikringer 
 
Deretter informerte de om hva avtalen med Finanspartner går ut på. 
Hvis vi (G97) går for avtalen så får laget utbetalt kr 5000,- ganske umiddelbart 
til lagskontoen vår. Deretter kan vi få ytterligere kr 5000,- til lagskontoen hvis 
halvparten av foreldrene har møtt til rådgivningstime hos Finanspartner.  
Vi kan i tillegg verve personer som møter til rådgivningstime, disse betales 
oss med kr 500,- pr person som møter. Klarer vi å verve minst 15 stk vil laget 
få en bonus på kr 5000,-. 
 
Foreldrekontakt Roar Bakås tar seg av kontakten mot Finanspartner for G97.  
G97s kontakt hos Finanspartner er Anne Grete Tronstad. 
 
Vedtak: G97 inngår avtale med Finanspartner. 

 



• Sesongopplegg mm 
 
 
Lagledelsen for 2008-sesongen: 

o Hovedtrenere/Lagledere: Rune Stokkaune/Jan K Hammernes 
o Hjelpetrenere:  Vegard Horgmo 

    Lars Aune 
    Ole Mo 
    Stian Eggen 

o Foreldrekontakt:  Roar Bakås (Finanspartner/kiosksalg) 
 
 
 

Treninger 
• Vi trener i Nissekollen på søndagene kl 19:15 – 21:00 til utgangen av 

mars. Unntak: vi trener ikke 9. mars pga at G94 skal spille 
treningskamp på banen denne dagen. Andre endringer kan også 
forekomme. Disse vil i så fall lagt ut på hjemmesiden vår. 

• Vi snakker om Fairplay, forhold til lagkamerater, og treningsoppmøte 
før hver trening. 

• Det har vært god stemning og innsats så langt. 
• Påkledning; sørg for at de er godt kledd, og snakk med guttene om at 

de ikke skal kle av seg under treningen.  
• Det blir trening i vinterferien! 
 
• Vi vil trene i gymsalen på Utleira torsdagene kl 19:00-20:30. Her vil det 

i hovedsak bli fokus på basistrening/sirkeltrening. Oppstart i 
gymsalen blir torsdag 28. februar. 

 
• Satser på halltid siste uka før Kvik Cup (for øving til cupen). Det blir 

derfor trening i Vikåsen Idrettshall lørdag 1. mars kl 09:00 – 11:00. 
 
• Oppstart med trening på Bjørkmyr i april en gang… 

o Vi vil trene 2 ganger pr uke i sommer 
• Før treningene på Bjørkmyr samles vi på skolen, og sykler sammen til 

Bjørkmyr. HUSK! Hjelm, (og refleksvest når det begynner å bli mørkt) 
 
• Lagledelsen ønsker at dere foreldre snakker med ungene før trening; 

de er der for å trene. 
 

• Varsle forfall til kamper og treninger senest dagen før! (Unntatt ved 
akutte situasjoner, da varsles forfall så raskt som mulig. 

o Varsle alt forfall til Jan K /Rune 
 

• Treningsavgift kr 1100,-. 
• Det er mulig å søke fritak pga dårlig økonomi! 

 
 
 



 
Seriespill 

Hvem blir med? Antallet bestemmer hvor mange lag vi melder på.. 
Hjemmekampene spilles på Bjørkmyr. Kampdager; alle dager… 
Viktig med godt oppmøte fra dere foreldre på alle kamper, 
hjemmekamper spesielt! 
Kiosksalg (Roar Bakås organiserer dette) 

 
 
Cuper 

• Kvik Cup   7-9. mars 
• Bend it Cup, Nardo  18-20. april 
• Scandia Cup   21-22. juni 
• Levanger Cup  16-17. august (med overnatting) 
• Malvik Cup   oktober 
• Flatås Julecup  november/desember 
• Fotballdag på Bjørkmyr 6. september 

 
 
Cup-avgift 
Det ble enstemmig vedtatt at alle betaler inn kr 350,- som cupavgift denne 
sesongen. Innbetales innen 1. mars.  
 
 
Sosialt – foreldre 

• Foreldrefest 25. april kl 20:00 på Capri. Invitasjon kommer på 
hjemmesiden vår. 

 
 
Sosialt – spillere 

Vi ønsker å avholde spillermøte med guttene. 
• snakke om holdninger, ”fairplay” med mer 
• visning av film 
• mat, drikke 

Dette ble tatt godt imot blant de tilstedeværende. 
 
Vi satser på noen samlinger/sosiale arrangementer gjennom sesongen… 
 
 
Annet 

• Topping – NEI! 
• Vi vil kreve full innsats av de som er på banen/trening til enhver tid. 

Hvis ikke kan de bli tatt av for en prat om dette. 
 

• Samarbeid med G-96 og G-98 er ennå ikke avklart, så dette kommer vi 
tilbake til 

 
• Det ble informert kort om fotballgruppas avtale med G-sport/Cabo. 

Rabattkort ble utdelt til de tilstedeværende, de øvrige vil få de tilsendt. 


