
Styremøte Alfheim 05.09.2022

Tilstede: Karin, Magne, Kim, Kristin og Bjørn. Susanne deltar via telefon.

Forfall: Hugo

Ikke tilstede: Morten og Elin.

1. Medlemsmøte.
Vi forsøker og få til et medlemsmøte den 29 september kl.19.00 Lerøy Hallen i kantinen.

2. Vi ønsker og invitere Gaute, Øyvind, Ruben, August, Anders, Kent-Are, Jostein, Runar,
Runar N og Ingar.

3. Kampen mot Bodø Glimt på søndag 11september.
- Vi skal flagge på indre bane, slik som før. Vi trenger frivillige til å få gjennomført dette. Alf
stiller opp å tar et flagg.
Pyro : Dette har vi søkt tillatelse om men vi har ikke fått svar enda.
* Svar kommet, ikke godkjent.
Arthur åpner bakgården (prelaten) før kampen mot Bodø Glimt. Det starter kl.14.00 der og vi
informerer medlemmene våres om at vi skal møtes der.
*Vi møtes på No.24 som vanlig
Det blir ingen stand før kampen.

4. Kontaktperson på kamper blir opprettet slik at vakter tar kontakt med den person dersom
det trengs. Vi setter opp 4 personer slik at det bestandig er noen på kampene.
1. Susannne
2. Magne
3. Bjørn
4. Karin.

5. Sang på tribunen. Når  vi starter å synge en sang så skal denne avsluttes før det skal
startes på en ny sang.
Tromming: Når vi ber Erlend om å tromme så skal han få tromme hele kampen, ikke bare en
omgang.

6. Valgkomite.
En må være medlem i isberget får å kunne sitte i et verv som det står i vedtektene. Adrian
kan ikke sitte i valgkomite når han ikke er medlem i isberget. De som sitter i valgkomiten er
da : Alf, John og Beate. Styret må da høre om Beate er villig til å sitte i valgkomiten.

7. Hettejakkene:
Det er 3 jakker der det er fargeforskjell på, og vi har fått tilbud om å få trekt fra de 3 fra
regningen, slik at vi betaler bare for 12 stk.

8. Betaling av regninger/utgifter.
Når det kommer til betalinger av regninger/utgifter så skal de betales fra Isberget sin konto,
ikke fra privat konto.



9. Vedtektene.
Styret skal se igjennom disse og dersom nye vedtekter skal foreslås må dette gjøres i løpet
av høsten.

10. Når vi skal ha Stand så får vi lov hos Ingar å selge supporterutstyr for TIL. Vi skal få Pad
og Bankterminal hos dem, og vi får mulighet til å selge billetter.

11. Valgkomiten må få liste over betalende medlemmer, slik at de vet hvem som kan sitte i
verv.

12. Nøkkelen til Pyroskapet får Magne ansvar får.


