
Fotballstyremøte 
 

Dato: 13. februar 2017 

Tilstede: John Morten Johannessen, Anne Lundblad, Frode Hansen, Svein Halvorsen, Joar Dahle, Arnie, Geir Olavesen og 

Hanne Verbeek, Morten Helminsen (på Kvalitetsklubb) og Tormod Hermansen (på Styremøte) 

Agenda 

Vi startet med å ha en gjennomgang av «Kvalitetsklubb» med ØFF.  

Det var et fint møte hvor vi ser at arbeidet vi gjør i fotballgruppa er ihht til Kvalitetsklubb-«reglene». Å være 

kvalitetsklubb gjør at vi hele tiden har noe å strekke oss etter og vi jobber målbevisst med å bli bedre  

 Gjennomgang av aktivitetsplan 2017 

 Anlegg 

 Økonomi 

 Arrangement 

 Dugnader 
 Eventuelt 

Agenda Ansvar 

Gjennomgang av aktivitetsplan  

 Politiattester:  
o Hver gruppe må samle sine trenere/lagledere og be de skaffe politiattester. Daglig 

leder må følge opp at de blir oppdatert hvert 2. år. 
o Politiattester må inn som et punkt i Lagleders oppgaver. Oppfordre 

trenere/lagledere til å bruke gresvikif.no og sine sider. 

 
 
 
 
Hanne 

Arrangement/aktiviteter 

 Vi skal gjennomføre 4 lagledermøter i 2017. Har bestemt første som er 17. mars. Datoer 
for de andre 3 kommer om kort tid. 
 

 Fotballskolen, uke 25 (torsdag, fredag og lørdag).  8 trenere er med, meget bra. Flere har 
meldt sin interesse for å hjelpe til med lunsj etc. Vi er i rute  

 Onsøymesterskapet. Avgjøres om det noe av eller ikke blir når Lervik kommer med 
tilbakemelding 13. mars. 

 Byttedag på klubbhuset (håper på lørdag 11. mars). Dette blir en bytte/selge/gi bort 
utstyr-dag i Trondalen. Invitasjon kommer. Dette blir en kjempefin anledning til å skaffe 
seg mye bra… og kvitte seg med noe som andre kan bruke  
 
 

 SFO fotball er i gang i Trondalen, Rød Skole er i gang med 2 ganger i uka. Hurrød Skole er 
også i gang, 1 gang i uka 

 GIF ekstra hver lørdag fortsetter 

 GIF utvikling fortsetter 

 Søndagstreninger i Østfoldhallen, her ønsker vi oss bedre fremmøte. 
 

Vidar Kristoffersen kan bookes av lagene, kr. 200,- per gang. Tas via trenerkoordinatorer eller John 
Morten Johannessen (Køllis) 
 
Bedre kontroll på kamper og trening: 
Vi ønsker å følge NFF`s anbefaling av banebruk, eksempel 9`er kamper spilles på halv bane, 7`er på 
en kvart bane etc. 
Bane og kampoppsett ble enstemmig vedtatt og at kampbytte legges til helgen. 

 
Morten/Hanne 
Anne 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne/Hanne 



 
Vi ønsker å kontakte NAV/FRID for å få hjelp til de som trenger støtte. Fotballstyret jobber med 
dette i samarbeid med Daglig Leder. 
 
Tor Arne Borg tar ansvar for å samle informasjon om jentelagene i Gresvik IF fotball. Han har 
startet arbeidet med å ha oversikt over antall lag, påmelding til seriespill, påmelding til cup`er og 
aktiviteter i 2017. 
 
Vi har ansatt keeper-trener (Odd Magne Gulbrandsen) for gruppene 07 – 00. Han starter opp i 
Mars 2017. 

Anlegg 
Status kiosken 

 Det byggmessige (inkludert møbler) innvendig blir ferdig til den 27. februar.  

 Trenger rørlegger og elektriker, dette booker daglig leder når tiden er inne. 

 Så vi er rimelig sikker på at den står klar og fin til sesongstart i April. 
 
Det jobbes med 3`er banepark. Ligger ikke inne i klubbens anleggsplan, men la oss se hva vi kan få 
til. Usikker på hvor, dette er foreløpig kun på «tegneplanet». 
 
Daglig leder er på jobben med å: 

 Skaffe nett til målene 

 Hjul på 5`er-målene 

 

Økonomi 
Første purring på medlemsavgift er sendt ut. Hvert trinn må følge opp sine medlemmer. Et 
excelark vil bli sendt hver enkelt gruppe hvor dere ser hvilke betalinger som mangler. Vær litt «på» 
her dere og gi beskjed om dere trenger hjelp til noen påminnelser  (hanne.verbeek@visma.no) 
 
Frode Hansen presenterer planene for 2017/2018 på styremøte vårt i Mars og han ønsker innspill 
fra oss (1 times tid). Spennende  

 
 
 
 
 
Frode 

Dugnader 
Vi ser for oss at vi gjør unna litt småjobber i anlegget i førsten av April. Det settes opp liste og her 
trenger vi hjelp fra mange.. 

 
Geir 

Eventuelt 
Alle i Gresvik IF må betale kunstgress avgift på kr. 1200,-. Old Boys (inkl. B-laget) får passivt 
medlemskaps. 
Forslag om at lyset slås av kl. 22.00 istedenfor kl. 23.00. Mulig å manuelt slå på så klart. 
Gjennomgang av innkomne eposter ble gjort 
 
Heia Gresvik  

 
 

 


