
Referat fra styremøte 05.05.2022 kl.17.00 

 

Til stede: Kristin, Bjørn, Magne, Morten, Kim, Elin og Susanne 

Ikke til stede: Hugo, Karin 

 

Saksliste: 

1. Supporterutstyr til turistbutikken og til eget salg. 

Vi sørger for å få levert skjerf og pins.  

Drakter har vi sendt over til Øyvind og TIL om de kan bidra med. 

Vi er og i gang med nytt design på skjerf.  

Vi ønsker nye Casper med logo og hettejakker med stor logo bak på rygg av isbjørn, samt liten logo i 

front.  

Det bestilles nye isberget flagg til tribune. CA 60x60cm størrelse. ' 

SIX pence er også ett ønske.  

Karin sender inn til profilsport våre ønsker.  

 

2.Tlf og nettside. 

TF abonnementet blir sagt opp fra 1.juni da dette ikke er i bruk og er en unødig kostnad.  

Når det gjelder nettside trengs denne en oppfriskning. Susanne tar kontakt med Thore og sjekker opp om 

han kan hjelpe oss med dette.  

 

3.Supporterkordinator - status så langt.  

Karin, Kristin og Susanne har vært i møte med Martin R.  

Dialogen har vært åpen og god med Martin, han vil bistå oss opp mot TIL om vi ønsker det. 

Han skal få kontakt informasjon til Marianne i vest.  

 



4. Ny arrangement ansvarlig i TIL 

Har vært i kontakt med Ingar Nicolaysen, og invitert han til å komme å presentere seg for oss når han 

starter opp jobben i TIL. Dette blir nok i juli-august.  

5.Eventuelt.  

17.mai: Oppfordrer alle til å gå sammen med oss i borgertoget, dette har oppmøte kl.16.00 og avgang 

kl.16.30 fra kongsbakken. Magne bidrar som sjåfør for Tillion, vi trenger 2-3 stk som kan bytte på å gå 

med målflaggene.  

12.mai pub på Alfheim: Oppfordre flest mulig til å komme på puben før kampen mot VIF.  

Lager FB arrangement på det.  

No.24: Elin er bortreist og trenger at andre stiller opp for pynting på følgende kamper:  

Søndag 22.mai hjemmekamp. 

Onsdag 25.mai bortekamp. 

Søndag 29.mai hjemmekamp. 

 

Møtet hevet kl.18.15. 


