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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 22. februar -22 
 

Møtenummer: 2/2022 
Tidspunkt:  22. februar kl. 19:00 – kl. 21:00 
Sted:   Digitalt (Teams) 
Til stede: Camilla Lilleby, Reidar Evensen, Øyvind Heen Nilsen, Alexander Luther, 

Arve Stamnes  
Forfall: Jon Atle Georgsen, Christian P. Norling, Knut Henrik Bløtekjær, Erik 

Sjøstrand, Kolbjørn Johansen 
 
Saksliste  

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 

 

Saker (ref egen presentasjon i PowerPoint) 

- Funn av brukerutstyr på Toftebanen 
- Forberedelser til årsmøte 2022 

o Årsberetninger 
o Medlemsregister 
o Budsjett innspill 
o Organisasjonsplan 

▪ E-Sport gruppe 
o Tilslutning sentralorganisasjoner 

▪ Bowls 
▪ Ski 
▪ Squasj 

o Æresmedlemskap/hederstegn 
- Innføring av styrehonorarer 
- Månedens Bidragsyter 

 

Økonomisk status: 
Her informeres økonomisk status ved ethvert styremøte sett opp mot budsjett. 

- Økonomisk status 
 

Prosjektstatus & -oppfølging:  
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 
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- Beach-Håndball bane 
- E-Sport 

 

Vedtakssaker:  
Her beslutter vi på viktige saker for klubbens medlemmer, eiendeler, aktivitetstilbud og økonomi 
- 03.22 Godkjennelse av styremøteprotokoll 25. januar -22 
- 04.22 Søknad om tilskudd for å finansiere oppstart av E-Sport 

 

Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
- Status og aksjoner 

 

Eventuelt 
-   

Møteplan styret: - Neste møte: om 2 uker 
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What’s On:  
 
Runden rundt bordet 

- Reidar:   
o Klage på at garderobene (både hjemme- og bortegarderoben) ikke så ut etter 

en kamp Graabein hadde på banen. 
▪ Vi er enige om at hjemmelag må stå ansvarlig for at bortegarderoben 

fremstår ryddig etter bruk 
▪ Reidar sender mail, Arve ringer Thomas i Graabein 

- Øyvind: 
o Håndballen øker jevnt og trutt, både spillere og voksenressurser kommer stadig til.  

140 spillere i alderen 6-15 
o  

Treninger: 
Planlegger å restarte treningene for 1. klasse og å starte med treninger for de som er 
under barneskolealder.   Har dialog med barneskolen for å kunne bruke gymsalen da 
hallen er fullbooket. 

o Spillerutvikling: 
Vi har med spillere fra begge kjønn i  2007-kullet og gutter fra 2008  på 
spillerutvikling i regi av Region Sør.  

o Kamper: 
Sesongen går som normalt.  Serielagene spiller sine hjemme og bortekamper etter 
oppsatt terminliste.   
NB! 13. mars spilles det hele 6 seriekamper i hallen. 
Her har vi både spillere og egne klubbdommere i aksjon store deler av dagen. 

o Turnering: 
Arrangerte turnering i februar.  Denne er en del av kamptilbudet til NHF Region Sør 
for spillere mellom 6-10 år. 

o Turneringshelga var koronatilpasset, noe som betydde færre lag og færre 
tilskuere.   Likevel omsatte vi for ca. 26.000 kr.   Utgifter til kiosk, dommere og 
dommerutvikler kommer. 

o Trenerkurs: 
Trenerkurs er på gang.  Både nye og eksisterende trenere er påmeldt kurs nå i 
mars.  Kurset er modulbasert og foregår på Teams og i Drammenshallen. 
Bare to av våre trenere er ferdig med Trener 1, men med nye moduler nå økes 
antallet som blir ferdige 

o Dommerkurs: 
3 nye dommere er påmeldt barnehåndballdommerkurs 16. mars.  
Etter kurset har vi 6 dommere som kan dømme kamper opp til 11-årsklassen 

o Dommerutvikler: 
Tone Merethe har tatt kurs og er nå godkjent dommerutvikler barnehåndball. 
Fra før har vi Gry Hyttebakk som er godkjent Dommerutvikler 1 
Det jobbes med flere som skal kurses og kan steppe inn som dommerutvikler 
barnehåndball, men neppe noe som er klart før neste sesong. 

o Beach-sesongen: 
Påmeldingen har ikke åpnet enda.  Kommer til å melde på de fleste lag i 
aldersklassene 10-14 år. 
Regner med at vi spiller våre «hjemmekamper» i Sætre eller Slemmestad denne 
sesongen. 
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Saker (ref egen presentasjon i PowerPoint) 
-  
- Funn av narkotika brukerutstyr på Toftebanen 

o Alexander har tipsa politiet og snakka med Jon Atle. Vi har forespurt om 
politiet kan ta runden om stadion når de er på disse kanter. 

o Arve kontakter rektorene og informerer og ber de være obs og sjekke 
rundt bygningene. 
 

- Forberedelser til årsmøte 2022 
o Årsberetninger 

▪ Vi kjørte en statusoppdatering 
o Medlemsregister 

▪ Christian er på 
o Budsjett innspill 

▪ Om noen har innspill til budsjettet, kontakt Kolbjørn 
o Organisasjonsplan 

▪ Arve reviderer plan og fremstiller til neste møte 
o Tilslutning sentralorganisasjoner 

▪ Bowls – trolig ikke medlem 
▪ Ski – vi melder oss ut 
▪ Squasj – vi melder oss ut 
▪ Arve reviderer vedtektene og fremlegger endringsforslag for 

årsmøtet til neste styremøte 
o Æresmedlemskap/hederstegn 

▪ Diskuterte kandidater for æresmedlemskap 
▪ Diskuterte varig oppmerksomhet overfor æresmedlemmer 

-  
- Innføring av styrehonorarer 

o Arve foreslår innføring av styrehonorarer 
▪ En gruppe nedsatt for å jobbe med saken og fremstille en 

innstilling til neste styremøte. Gruppa består av Alexander, Reidar 
og Christian. 

-  
- Månedens Bidragsyter 

o Arve foreslår et program der vi presenterer månedens bidragsyter etter 
samme prinsipp som Slemmestad IF har starta med. 

▪ Aksjon: Vi kjører i gang. Viktig å følge opp hele året. Vi valgte 
månedens bidragsyter for februar og mars. Arve tar eierskapet. 
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Økonomisk status: 
-  

Økonomisk status 
- Utgår dette møte. Nytt regnskapsår. Fokus på årsregnskap og -budsjett nå. 
 

Prosjektstatus & -oppfølging:  

Furukollen hoppanlegg 
Status 22/2-2022: 
- Gjenstår kontraktsignering med entreprenør. Arbeidene går i gang i utgangen av 

mars mnd. 2022. 
 

Pump-Track 
Status 22/2-2022: 
- Spillemiddelsøknad funnet i orden av Fylkeskommunen. Da er det bare å vente på 

standard prosess. Et alternativ er å ordne alternative finansieringer. 
 

Granulat 
Status 22/2-2022: 
- Granulatfilter i kummer (Alex) 
- Infooppslag gjenstår (Arve)  

 
Beach Håndballbane 

Status 22/2-2022: 
- Intet nytt å melde 
Status 25/1-2022: 
- Under prosjektering. Kostnadsoversikt og finansieringsplan presenteres overfor 

styret. Noen sjekkpunkter: Avtale med grunneier, reguleringer i kommuneplanen, få 
kommunen med på spleiselag, «Aktivitetspark i Tofte»? (spillemidler), kommunalt 
nærmiljøanlegg. 

 
E-Sport 

Status 22/2-2022: 
- Spørreundersøkelse gjennomført med skoleelever 4. klasse – 10. klasse for å validere 

om det er tilstrekkelig interesse for å dra i gang E-Sport i Tofte Fremad IF. Arve 
presenterte foreløpige resultater. 

- Hatt møte med Erlend og generalsekretær i KANDU sammen med Einar A. Nyttige 
som ressursbank. 

Status 25/1-2022: 
- Gymsal i boks. Kontaktperson: Jarle Tungeland. De ønsker tilbakemelding om 

forventet oppstart, forventet antall medlemmer, antall samtidige 

brukere/sitteplasser/spillplasser,stikkontakter, tilknytningspunkter også for mobiler, 
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+++. Jarle er en av drivkreftene rundt miljøet i Lier E-Sport. Nyttig å ha ham med på 

laget. 

- Planen er et møte med Einar og Erlend og få de til å analysere/verifisere behovet, 

grunnlaget for E-Sport i lokalsamfunnet. Så ta vi det videre derfra. 

 

 
Vedtakssaker:  
 
- 03.22 Godkjennelse av styremøteprotokoll 25. januar -22 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 25.01.2022 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 25.01.2022 godkjennes slik den foreligger 

 
- 04.22 Søknad om tilskudd for å finansiere oppstart av E-Sport 

 
Tofte Fremad IF fortsetter arbeidet med å sondere grunnlag for en bærekraftig oppstart og 
drift av E-Sport som aktivitet i klubben. En oppstart er betinget av at finansiering og 
ressurser for å drive aktiviteten er på plass. 
 
Forslag til vedtak: 
- Styreleder gis mandat til å søke om tilskudd basert på følgende kriterium: 

Søknad om tilskudd skal ikke konkurrere med søknader fra andre prioriterte og 
vedtatte prosjekter i klubben 

 
Behandling: 
Det ble en del diskusjon på hensynet til eksisterende bærekraft for eksisterende håndball- 
og fotballag kontra å tiltrekke, inkludere nye som ikke er likeså interessert i fysisk aktivitet 
eller ballidrett. Det er ikke mange vi skal miste på et lag før vi er for få til å stille lag i serie-
/kampspill. 
 
Forslaget fikk 2 stemmer mot 3, og falt. 
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Årshjul og aksjonsliste 

Arrangementer 2022. 

Tofte Triatlon  - 21. eller 28. august; undersøke vedr vannstand. 

Rødseterpytten Rundt - siste søndag i høstferien  

VÅR DAG                         - 17. september(?) 

Item Responsible Actions/Items 

01  Trenger kiosk ansvarlig 

02 Alle Årsberetninger innen 20. februar 

04 Arve Informere om og innkalle våre medlemmer til årsmøte 

05 Christian og Arve Sjekke forsikringer 

06 Camilla Innstille på varig oppmerksomhet overfor æresmedlemmer til neste styremøte 9. mars 

07 Reidar, Christian, 

Alexander 

Vurdere innføring av styrehonorar. Komme med forslag til innstilling til neste styremøte  

9. mars 

08 Arve Møte månedens bidragsytere for februar og gi de velfortjent anerkjennelse og 

overrekke en liten oppmerksomhet 

09 Arve Revidere organisasjonsplan til neste styremøte 9. mars 

Revidere vedtektene til neste styremøte 9. mars 

10 Arve Kontakte rektorene vedr funnet av brukerutstyr 

Kontakte Thomas i Graabein vedr garderobe rot 

11 Øyvind Lage innlegg for månedens bidragsyter mars 

12 Alle Budsjettinnspill? Kontakt Kolbjørn 

 


