Referat styremøte 23.10.19 
Tilstede: Alf, Johanne, Karin, Adrian, Morten, Margret, Rita, Susanne og Magne
Ikke møtt: Simon

Startet møtet med en oppsummering av møtet mellom TIL, Forza og oss som var tidligere idag. Her oppsummerte Rita og Alf ganske greit om hva som var ønsket fra Forza og TIL. 
Hvordan få arrangement bedre fra A til Å.. 
Bedre akustik på A-feltet, vi ønsker ikke å flytte til L feltet hvor Forza står. 
TIL har ikke økonomi i forhold til vakter, fasiliteter o.l til å flytte bortesupportere om vi skal flytte til andre siden. 
Flagging ved innmarsj, feks stå i en V -fasong fra spillertunnelen og ut på banen. Bruke blinkere på langsiden, dette må sjekkes opp om går greit. 

Morten : Ønske om å bruke blinkere og flagging hvis det blir hedring av damelaget på førstkommende hjemmekamp. Her må det sjekkes med William om vi kan bruke blinkere eller bluss iforhold til lover og regler med nff. Sjekkes på sikkerhetsmøte av Alf. 
Bussturer sørpå : 
Sarpsborg, pr nå 18 påmeldte. Vi må ha stor buss. Pris tilbud fra Oslo Buss på kr. 7280-, (må sjekkes om det er ink. bompenger) 
HMK 8200-, Alt inkludert.   Morten tar avgjørelsen på hvilke selskap vi lander på. 
Pris til Skien fra Oslo Buss er 8960-,  her er det foreløbig 5 påmeldte, men er enda en mnd til kampen. 

Nyttårsfest 11.01.2020.
Musikk - Alf sjekker
Lokale - Rita sjekker med Otto
Bevilgning - Morten søker

Årsmøte 2.helgen i februar 2020.
Vedtektsendringer på sendes til vedtektskomiteen (Morten, Wilma eller Arne).
Alf annonserte at han ikke blir å ta gjenvalg til neste år, og da må valgkomiteen starte med å se etter forslag på kandidater til ny leder.
Alf jobber for å gjøre klart til hans arvtaker. Ved årsmøtet må det huskes på at det skal gjøres endringer på fullmakter til bank o.l som må sendes ti Brreg. Også må det endres på  tilganger på epost o.l  
Viktig i forhold til årsmøte protokoll. 

Supporterutstyr til 2020 - Jubileumssesongen. 
Isberget trøye : "TIL helt i 100"  f.eks. Dette må vi lage en skisse over, også må det tenkes ut hvordan vi skal gjøre det med salg. 

Det ble også tatt opp avtalen med NO.24 og supporterpriser, kontra Red Army. Her er vi nødt til å jobbe oss oppover for å få lavere priser, dette vil nok ta litt tid. 

Medlemsnett legges ned fra nyttår, Spond overtar. Susanne tar kontakt med Victoria hos Spond for å få orientering om hva dette vil si for oss, og hvordan veien går videre der. 

