
Referat fra styremøte 24.03.22. kl.17.00. 

 

Tilstede : Susanne, Elin, Morten, Hugo, Bjørn, Karin, Kristin, Kim-Roar og Magne 

Saksliste : 

1. Konstituering av styret.  

Medlemsnett styres av Morten og Kristin. 

Økonomi styres av Morten. 

Pyro styres av Magne. 

Sang styres av Magne, som foreløbig har en liten pause inntil videre. 

Isberget.no styres av Kim-Roar og Karin. 

Eurobate styres av Kim-Roar og Morten. 

No.24 - Supporterplass styres av Elin med hjelp av Hugo. Ellers bidrar vi andre ved behov. Da må det 

varsles i god tid i forkant. 

Sekretærer er Elin og Susanne. 

Tillion styres av Magne og Morten, Elin har fått ansvar for å få fikset på Tillion ved hjelp av Beate 

som syr. 

Hvis vi får til salgsbod, så skal denne styres av Bjørn. 

 

2. Plan for sesongen. 

Ved første hjemmekamp gjøres opprigging som normalt på A-feltet. Det blir ikke flagget med storflagg.  

Styret har hatt god dialog med Ottar i TIL 2020, her har vi 20 sesongkort for denne sesongen som nå 

ligger på eposten slik at flere kan sende ut til de som ønsker å benytte seg av disse.  

SK - TIL, her ønskes det å presse på for å få en person som ikke sitter i styret i noen av 

supporterklubbene. Vi vet at dette ikke er å få gjennomført for denne sesongen, men vi kan jobbe for 

forandring til neste sesong.  

 

3. Møte med administrasjonen på Alfheim. 



Susanne har blitt kontaktet av Øyvind A, som ønsket å møte noen fra styret for en samtale på Alfheim 

med administrasjonen. Susanne tar kontakt med Øyvind og avtaler tid. Magne har sagt seg villig til å 

delta på dette møtet.  

4. Møte med Forza angående L-feltet. 

Susanne harblitt kontaktet av Morten K angående ett møte for å diskutere samkjøring hvis vi skal stå på 

L-feltet. Dette er ikke aktuelt for vår del, og Susanne gir Morten en tilbakemelding på dette.  

5. Eventuelt. 

Det må ryddes i bodene våre, Elin, Kristin og Bjørn har tatt ansvar for at boden ved siden av kiosken 

ryddes. 

Susanne har sendt mail til Harry for dialog om NO.24 som samlingspunkt denne sesongen, her blir 

Elin med på møtet. Vi håper å få møtet før sesongstart.  

Morten og Susanne går i banken for å fikse de nødvendige papirer når alt er registrert i Brønnøysund 

registeret.  

Karin har sendt Susanne info for pålogging til mailen vår.  

Facebook - Fjerne de som ikke er medlemmer lengre. Samt vi må aktivt reklamere for siden vår.  

Supporterklær, her har det vært ytret ønske fram medlemmer om ny kolleksjon. Da har vi tenkt en 

limited edition slik at vi ikke blir sittende med ett enormt varelager.  

 

Møtet hevet kl.18.30. 


