
Tofte Fremad IF Protokoll 

1 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 10. november -21 
 

Møtenummer: 7/2021 
Tidspunkt:  10. november kl. 19:00 – kl. 21:30 
Sted:   Tofte Flerbrukshall 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Camilla Lilleby, Christian P. Norling, Arve Stamnes 
Forfall: Alexander Luther, Erik Sjøstrand, Kolbjørn Johansen, Reidar Evensen, 

Knut Henrik Bløtekjær, Jon Atle Georgsen 
 
Saksliste til behandling i møtet 

Vedtakssaker:  
Her beslutter vi på viktige saker for klubbens medlemmer, eiendeler, aktivitetstilbud og økonomi 
- 06.21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 
- 07.21 Tilbud om 3v3 bane betalt vha deling av sponsorinntekter over 3 eller 5 år 

Eventuelt 
- Organisasjonsplan 2022 (Arve) 
- Innføre iZettle eller lignende kortbetaling for håndballen (Øyvind) 

Møteplan styret - Neste møte: desember 
 
Saksliste til informasjon  

What’s On:  
Hver enkelt informerer hva som rører seg innenfor sitt ansvarsområde. Hva er status, hva er planer, 
pulsen på daglig aktivitet. Her benytter du anledningen til å spørre om du lurer på noe og få veiledning 
og tips. Collaboration arena og prioritert.  

- Runden rundt bordet 

Orienteringssaker: 
Her informeres økonomisk status ved ethvert styremøte samt status i pågående prosjekter der vi har 
en vel definert prosjekt- eller arbeidsgruppe. 

- Økonomisk status 

Arbeidssaker:  
Her behandler vi pågående og nye prosjekter som har en viss varighet og er kjennetegnet ved mer eller 
mindre løselig organisering og der det er behov for oppbacking og diskusjon gjennom styremøtene. 

- Furukollen hoppanlegg 
- Pump-Track 
- Beach-håndball bane 

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
- Status og aksjoner 
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Saksliste til behandling i møtet 
 
Vedtakssaker:  
 
- 06.21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 21.9.2021 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 21.9.2021 godkjennes slik den foreligger 

 
- 07.21 Tilbud om 3v3 bane betalt vha deling av sponsorinntekter  

 

  
 
Vi har mottatt skriftlig tilbud fra 3V3 AS på 3v3 bane inkl. målbur og tralle. Har kommunisert 
og hatt Teams møte med de for å få en nærmere forklaring. 
 
Tilbudet er som følger:  
Regnestykket ser slik ut: 
Banekost m/frakt = ca 43 000,- 
Foliering/laminering = ca 22 000,- 
Total kostnad = ca 65 000,- 
 
3v3 AS selger reklame for ca. kr. 65 000,- for å gå i null første året (2021). Banen blir først 
bestilt når sponsorsalget har nådd de 65 000,-. Avtalene som signeres gjøres for 3 år og 
fornyes etter 3 år. 
 
Verdi første året er dermed: 
Gratis bane til Klubben. For 3v3 AS er dette et nullregnskap, vi tjener da ikke noe i år 1.  
 
år 2 og videre: Klubben og 3v3 AS deler på inntektene og tjener begge 32 500,- pr år de 
kommende årene, basert på innsalg 65 000,- = 162 500,- til klubb for perioden. 
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Det er selvfølgelig mulig å selge inn mer sponsorinntekter på banen i samarbeidet og 
overskuddet vil da øke. Fortsatt basert på samme avtale: 50/50 fordeling av overskuddet. 
(Alle summer er eks mva). 
 
Alternativer til dette tilbudet 

• Tilskudd fra Sparebankstiftelsen e.l. til innkjøp av bane. Søkt en gang i år. Da fikk vi 
avslag. 

• Innhente sponsormidler og kjøpe bane(r) egenhendig. 

 
Behandling: 
Vi ble fort enige om at vi ikke ønsker å gå for tilbudet. Det er for lang tid å inngå avtale for. 
Vi bør klare egenhendig å skaffe sponsorer og også for mer igjen for det. Ytterligere bør vi 
vurdere et annet alternativ som koster halvparten (oppblåsbare vanter). 
 
Vedtak 
Vi sier nei til tilbudet fra 3v3 AS. Camilla tar ballen med å vurdere alternativer i samarbeid 
med Reidar og komme med innstilling til behov og ev. kjøp av bane(r) for 3-er fotball. 

 
Eventuelt 

- Organisasjonsplan 2022 (Arve) 
 
Ønsker en gjennomgang og diskusjon på dagens modell for drift og utvikling av Tofte 
Fremad IF.  
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Behandling: 
Arve presenterte noen tanker rundt balansen av dagens drift kontra behovet for utvikling. Vi 

har en del utsatte roller med stor belastning og samtidig mange pågående saker og 

prosjekter. Vi trenger en mer bærekraftig organisering av klubbens oppgaver, rekruttere 

flere frivillige og avlaste de rollene som er for krevende.   

Den innsatsen som hver og en yter er virkelig imponerende. Vi gir av vår begrensede fritid i 

en syltynn balanse med ansvar og forpliktelser utenom klubben. Mange føler at de ikke 

klarer å bidra nok. Men det gjør vi, alle og enhver! Vi utgjør en forskjell for mange. Vi er 

flinke! 

Vi sliter med rekruttering til en del roller som typisk lagledere, dommere og trenere i 

fotballen. Vi diskuterte å definere stillingsinstrukser for styremedlemmene.  Tilby kurs innen 

trenerrollen for lettere å rekruttere nye trenere innen barneidretten. Det ble nevnt å lage 

tydeligere skille mellom sesongene for håndball og fotball slik at den ene idretten ikke 

ødelegger for deltagelse i den andre idretten. Vi trenger flere frivillige. Vi tar med oss 

diskusjonen videre inn i neste styremøte. 

-Innføre iZettle eller lignende kortbetaling for håndballen (Øyvind) 
 
Ønsker å se på iZettle eller lignende kortbetaling for håndballen. Tror ikke utgiften er 
spesielt høy og nå har vi en gylden mulighet til å kvitte oss med cash. Opplever at enkelte  
ikke har Vipps, så da hadde iZettle eller noe sånt vært et kurrant tilskudd.  
 
En slik løsning kan selvsagt også brukes av fotballen, arrangementet osv. Ser andre klubber 
bruker det for innbetaling av dommerutgifter hvor betaler får en skikkelig kvittering. Altså 
mange grunner til å gå et steg videre 
 
Behandling: 
Innspill 1: Veit ikke hva dere kom frem til rundt Izettle i går, men jeg har uansett følgende 

info rundt det. Vi har dette selv i bedriften. Dette kostet/koster det oss. Etableringsgebyr på 

3750,- Terminalen 199,- (en gangs beløp) konfigurasjon opp i mot regnskapsprogram 370,- 

pr mnd. Det kan også skrives ut en Z-rapport etter hver kioskvakt (se info i link) som samles 
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og leveres til til regnskapsfører manuelt evt scannes og sendes digitalt. Da forsvinner 370,- 

pr mnd, men det blir mer arbeid på klubben/kioskvakter. Videre trekker izettle 1,75% av 

hver transaksjon. Alle priser nevnt ovenfor er brutto. Fant en kioskrutine fra Tune IL som var 

fin. Legger den ved. 

Innspill 2: Vi hadde dette, men det ble aldri brukt på arrangementene, så vi bestemte vel at 

vi ikke orket å ha dette tilbudet. Vi har nok kontoen fremdeles hvis det er interessant å ta 

opp igjen. Men vi må kjøpe ny kortleser i så fall. Bør vurderes nytten av tenker jeg. 

Diskusjon: Har tro på at det vil avhjelpe i dagens kioskdrift i idrettshallen. Bør også kunne 

kjøres i kiosken ved Toftebanen. Det er en del som ikke er på’n med Vipps. For disse vil en 

slik ordning føles enklere.  

Vedtak:  

Øyvind gis mandat til å sondere markedet for alternative bærekraftige løsninger og gå til 

anskaffelse av en tjeneste med et noenlunde rimelig kostnadsnivå. 
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Saksliste til informasjon 
 
What’s On:  
 
Runden rundt bordet 
Reidar:  Status - lagledermøte 091121 

- Grasrottrenerkurs !  

- Foreldremøter pr lag 

- Ønsker å gjennomføre 3v3 Kiwi cup 2022 

 

G9 – Utfordring, mange G8 spillere har meldt seg på, totalt ca 15-16 stk totalt. Trekker 

ned nivået.. 

Optimalt er å etablere et eget G8  lag. Kjører igjennom vinter med G8 og G9. 

Trenger nye trenerressurser. Foreldremøte i god tid før påmelding av lag til 2022.  

 

J10 – Fin utvikling på J10. Mangler støtteapp for 2021.  

G10 – Stabil gruppe. Tilflyt av overårige. Vurderer ett hakk opp > G12 neste år.  

 

G13 – Flott sesong. Samme team neste år. 25 stk. 11 stk 08, 7 stk 07, 6 stk 09. Ønsker å 

stille ett 11’er lag i første div. Mange da til overs. Vurdere også et 9’er lag. Foreldremøte 

før påmelding, skaffe evt mer ressurser til 9’ er laget. Får også keepertrener neste år.  

 

GT / G16 – vanskelig før samarbeid med Graabein, men veldig bra nå som dette er i 

gang. 3 faste trenere, 2 hjelpetrenere og to lagledere. Stiller to lag i 2022, G17 og Junior.  

 

Utstyrsbehov 

- Vinterballer. Oransje. 10 stk 4’er baller, og 15 stk 5’er baller 

- Vester –medium voksenstørrelse. 15 oransje og 15 grønne. ( til G13 )  

- Småmål – klubben.no  4 stk.  

- Isposer, tape mm sanitetsutstyr 

- Lagsbager – (til vester, et par baller og sanitet) 

 

Diverse 

o Flytte dommerflagg, scoreboard og  

o Vurderenøkkelhierarkiet – mer tilgang for lagledere ?  

- ….. …. 
- Øyvind:  Status Håndball 08.11.2021 

Treninger for 6-åringene ble startet rett før høstferien. Så langt har vi ikke fått det 
store oppmøtet enda, men håper det bedrer seg utover vinteren. 



Tofte Fremad IF Protokoll 

7 
 

J11 har hatt en jevn økning i antall spillere hele året, og teller nå 23-24 spillere. 
Umulig å gi et helt eksakt tall da det kommer nye til på hver trening. Siden flere av 
spillerne er født i 2009 har vi meldt på eget lag for J12 etter jul. Har opplevt en god 
økning antall spillere fra Folkestad skole, spesielt på J11. I tillegg har det kommet tre 
spillere fra Graabein, hvor hun ene bor på Sætre. 

I høstens cuper har vi stilt lag for J7(2), G7(2), J8, G8(2), J9, J10 og G10 (2). Alle 
serielag har kommet i gang med sine kamper. Vi sliter med rekruttering på G11 og 
G13, noe som ikke er helt uvanlig. Godt oppmøte på hjemmekampene. Søndag 7. 
november registrerte vi 50 tilskuere på tribunen da J14 sesongdebuterte på 
hjemmebane. Klubbforum og SpillerUtvikling i Region Sør avholdes hos oss på Tofte 
tirsdag 09.11.2021. 25 spillere fra søndre Buskerud pluss trenere. Fra Tofte er det i 
skrivende stund påmeldt 16 trenere og lagledere til samlingen. 

Høsten 2018 startet håndballen med 3 voksne. Nå er vi hele 28 voksne i 
støtteapparatet til lagene. Antall spillere i alderen 6-15 år er nå ca. 135 

Damegruppa har oppstart tirsdag 7. november. Håper på godt oppmøte framover. 

Søndag 21. november skal vi arrangere kortbaneturnering i hallen. Det spilles 12 
kamper fra 10:00-19:00, og vi er representert med ett lag for J9 og to to lag for G10. 

Planlegger et rekrutteringsstunt senere i høst, men det er ikke lett å finne tid mellom 
treninger, seriekamper og turneringer……. 

- Kolbjørn:  ……. 
- Knut:   …. 
- Camilla:  …… 
- Alexander:   

o Har purret på Norasport for levering av kum filter, men de har hatt og har 
utfordringer med stål, men jeg ringte de igjen i går og sa at det haster veldig 
og de skulle kaste seg rundt. Jeg har avventet sugebil da jeg vil montere filter 
straks kummene er rensket for granulat av sugebilen. Rister med kost i 
slusene inn til barneområdet er montert. Vi hadde dugnad på banen 2 okt. 
Mange møtte opp og vi fikk gjort en hel del. Det ligger igjen litt kvist som vi 
ikke rakk å kverne opp som jeg tenkte å fjerne i løpet av denne uken. 
Annonserer en liten dugnad i lysløypa på Fremad til førstkommende Lørdag. 
Det vil dreie seg om å rydde kantene opp til veien med ryddesag. Har snakket 
med ME og de takket for oppdraget. De skulle utarbeide en avtale og tar 
kontakt når den er klar for signering. 

- Christian: 
- Arve:     

o I gang med Fun Friday. Arrangert 2 ganger. Begge gangene for 
ungdomsskolen. Sliter med å få tak i frivillige voksenvakter. Ordføreren 
kommer på besøk. Neste Fun Friday fredag 19.november for barneskolen (4. - 
6. klasse) 
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o Rødseterpytten Rundt arrangert med litt over 100 deltakere. Veldig bra 
deltagelse i barneklassene. God hjelp fra barnehager og skoler i promotering. 
Årets hederpris ble delt ut til John Fjeldstad. Reportasje i lokalavisa. 

o Furukollen – se egen sak 
o Sonderer terrenget for å starte E-Sport i klubben. Samtaler med kommunen 

og ungdomsskolen. Ligger an til at vi får bruke den gamle gymsalen ved TUSK. 
Vært på befaring av gymsalen. Vært på besøk hos den nyoppretta E-Sport 
gruppa i Graabein. Kommunen lager forslag til budsjett. Einar Albertsson er 
med som ildsjel og ressursperson i prosessen. 

o Tilskuddsmuligheter i nærmeste framtid: 
▪ Tilskudd i Frivillighetens år 2022 (Asker kommune) – frist 15/12. Inntil 

kr. 20.000,- 
▪ …. 

 
Orienteringssaker: 

-  
Økonomisk status 

 
Se neste side. 
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Arbeidssaker:  
 
Furukollen hoppanlegg 

Status 10/11-2021: 
- Søknad ble godkjent i Hovedutvalg Medborgerskap og derpåfølgende 

Formannskapsmøte. Innarbeides i kommunebudsjett 2022. Avtale skal signeres. 
- Samtalt med Idrett. Forankring av budsjett tilstrekkelig ifm Formannsskapsmøtet 

23/11. Avtalt at avtale kan signeres straks etterpå. Vi kan forberede leverandør 
allerede nå og i praksis starte arbeidet straks avtalen er signert. 

Status 21/9-2021: 
- Arve sendt søknad 2. juli. Ref. appendiks 1. Sak forberedes for behandling i 

Hovedutvalg Medborgerskap den 30. september. Ta kontakt med Kari Sofie 
Bjørnsen. 

Status 2/6-2021: 
- Alexander har fikset pristilbud fra 2 leverandører. Cirka kr. 400.000, - ekskl. MVA. 

Arve holder på å forfatte et brev til kommunen med forespørsel om det eksisterer 
midler et eller annet sted som kan benyttes for å støtte prosjektet. Henvendelse 
routes også til Asker Idrettsråd. Venter på brev fra grunneier som underbygger 
behovet. 

Utdrag fra historien: 
Status: 
- Anleggets beskaffenhet representerer en fare for personer som oppholder seg i anlegget. Må saneres. 

Grunneier forlenger vår festeavtale på Fremadbanen ved sanering 
 

Pump-Track 
Status 10/11-2021: 
- …. 
Status 21/9-2021: 
- Kolbjørn søker om overføring til neste år for Sparebankstiftelsen 
- Arve søker om overføring til neste år overfor Lokalsamfunnsutvalget 
- Arve søker om ytterligere finansiering fra Lokalsamfunnsutvalget 
Status 2/6-2021: 
- Søknad til Sparebankstiftelsen godkjent. Kr. 400.000, -.  Da har vi foreløpig 

finansiering på kr. 480.000, -. 
- Møte avholdt med kommunen og entreprenør.  
- Jobber med spillemiddelsøknad med frist 1. september. Ev tildeling i juni 2022. Kan 

søkes kommunal lånegaranti for å finansiere inntil ev spillemidler blir betalt ut. Kan 
oppnå inntil kr. 500.000, - - kr. 600.000, - dersom anlegget deles opp i 2 
funksjoner/halvdeler (1/3 av nærmiljøanlegg, ½ av ordinært anlegg) 

  
Beach Håndballbane 

Status 21/9-2021: 

- Håndballgruppa ønsker å prioritere bygging av beachhåndballbane i nærheten av 
hallen. Det er knapt med plass mellom kunstgressbanen og skråninga mot hallen, 
men med litt utgraving og evt. støttemur bør det kunne gå. Banen er 27x12 meter 
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med tre meters sikringssone på samtlige sider, totalt 33x18 m pr. bane. Forbundet 
anbefaler å bygge to da kostnadene ikke stiger voldsomt med bane to, men ser ikke 
helt at vi har plass til mer enn en 
 https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/beachhandball/bane-
og-anlegg/ 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/handball_beach_2004
.pdf 

 
Årshjul og aksjonsliste 

 

Item Responsible Status Date Actions/Items Avsluttes? 

20.14 Øyvind  21.09 Aktivitetsledere for Åpen Hall skal ha politiattest.  

20.25 Alex  26.08 Bestille granulatfangere for kum + duk  

20.28 Christian  27.10 Pristilbud og bestille fiksing lys skøytebanen,  

skileikanlegg og Toftebanen samt sikringsskapet  

Fremad banen (ref. tilsynsrapport) 

 

20.29 Øyvind/Arve  27.10 Hjemmesida oppleves ustabil og lite redigerings- og  

vedlikeholdsvennlig. Øyvind og Arve sjekker  

alternative løsninger 

 

20.31 Arve  27.10 

 

Vi vil ha kurs i HLR med dokker og hjertestarter for  

trener og lagleder som et minimum 

 

21.01 Arve  27.01 Hanke inn hallnøkkel fra trener som har sluttet  

21.02 Alex Ny 21.09 Sjekke med brøytemannskapet om behov for 

kjemikalier 

 

21.03 Alle Ny 21.09 Trenger kiosk ansvarlig  

21.04 Arve Ny 21.09 Skilting av Pure-Play banen. GH Tegneservice lager 

utkast og pristilbud. NB! Søknadspliktig byggesak 

hvis ikke henges på gjerde. 

 

 
 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/beachhandball/bane-og-anlegg/?fbclid=IwAR0ab1MUWbRaDTBJpAD1-FKVw_RsTEqvWjeW9vAx-fub21wMZSh97wHpGRs
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/beachhandball/bane-og-anlegg/?fbclid=IwAR0ab1MUWbRaDTBJpAD1-FKVw_RsTEqvWjeW9vAx-fub21wMZSh97wHpGRs
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/handball_beach_2004.pdf?fbclid=IwAR3INX4kOfURTR9PmNW6A53DOsyEpzj2y1MQ1kQ6Nljv4HFnnoFoyRYiK4k
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/handball_beach_2004.pdf?fbclid=IwAR3INX4kOfURTR9PmNW6A53DOsyEpzj2y1MQ1kQ6Nljv4HFnnoFoyRYiK4k

