
Referat styremøte den 19.08.2021. 

Tilstede: Rigmor, Karin, Morten, Bjørn, Kim-Roar og Kristin. 

Ikke tilstede: Stig, Magne og Wilma. 

Sak: Felt H. 

Laila, Norun, Trine-Johanne, Oskar, Marita, Erlend, Kirsti og de andre som stod med oss på 

felt H er inviterte til møte den 23. august 2021 på Alfheim. 

Argumenter som er blitt tatt opp for å stå på Felt A: 

-Vi har medlemmer som har div leddsykdommer som gjør at de ikke kan stå i skyggen og bli 

kald. Sola som er av og til, hjelper til at de kan gå på kamp. 

-Den andre supporterklubben gjør narr av våres medlemmer.  

-Det er mer trøkk når vi står hver får oss.  

- Det bør settes søkelys på at TIL gjør det dårlig enn å sette søkelys på at det skal slåes 

sammen Isberget og Forza.  

Evaluering fra vi prøvde og stå i lag er at første kampen fungerte det veldig godt med 

samarbeidet og stå på den siden. Men andre ganger fungerte det ikke, da måtte det rigges på 

nytt før kamp da isberget så vidt hadde fått plass til å rigge sitt utstyr. Og isberget ble kjørt 

over når de prøvde å synge sanger og kamprop. 

Samarbeid er bra, men det glemmes at begge supporterklubbene skal fremmes. Det bør brukes 

isberget sitt flagg sørpå også for det om en står sammen med forza. 

- Karin foreslår at vi ordner drakt til Erlend med navn og autografer på, siden han er så 

flink og stiller opp får Isberget med å tromme og han er flink og starte rop når han er 

på kamp. Vi som er på møte, er enige om at dette bør ordnes til han. 

- Jubileums genser blir vi enig om at alle sender inn forslag dersom de har, og styret ser 

på hva vi skal gjøre dersom det ikke kommer inn forslag. 

 

Referat skrevet av Kristin Mikalsen. 


