
 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE (BIG) 

 
Sted:   Klubbhuset 
Tid:  Onsdag 5. april 2017 kl. 19:00 
Referent: Silje Lægreid 
 
Deltakere: 
 

MEDLEMMER Roller                                              Grupper 

Silje Lægreid M Leder Gutter F. 2009  

Camilla Thorkildsen F Barneidrettsansvarlig   

Trine Vehler Dahle M Nestleder Gutter F. 2011  

Daniel Trandum F Styrerepresentant Jenter F. 2011  

Eivind Pettersen M Kasserer Gutter F. 2010  

Lill Mari Ullerud F Referent Jenter F. 2010  

Trond Sveberg F Styrerepresentant Jenter F. 2009  

 
 

Saker: 
 Økonomi  

 

Eivind 
 
 
 
 
Eivind/Silje 

- Liten bevegelse siden nyttår 
- Innkjøp av nytt utstyr til Brakke i Trondalen- faktureres i april/mai. 
- Kontingent er sendt ut- frist er i uke 14. 
Fakturaene skrives ut i papirformat etter Påsken til de som ikke har 
betalt. Lagledere henter disse i Klubbhuset og leverer ut på 
treningene. Vi opplever fortsatt problematikk ved utsendelser, 
fakturaene ender ofte i ”søppelpost”.  

 

 Politiattester  
 

Eivind Eivind får liste av Morten med oversikt over de som har politiattest.  
Lagledere sitt ansvar at alle trenere på laget har attest. 
Alle skal ha politiattest på plass innen utgangen av mai.  

 

 Fotballmagasinet  
 

 
 
Silje 

GIF skal gi ut et fotballmagasin. 
BIG får noen sider i fotballmagasinet. 
Silje har laget en tekst fra barneidretten, det vil bli lagt ved bilder fra 
gruppene ved denne teksten.  
 



 

 Brakke i Trondalen  
 

 
 
Alle 

- Vi deler brakke med GIF ekstra (Joar D), Brakke nr. 2 (venstre 
side når man går inn i Brakka er ”vår”.) 

- Alt utstyr må ryddes, sorteres og ivaretas etter hver trening, 
dette er trenere sitt ansvar.   

- Ingen barn skal inn i Brakkene, ei heller skal barna ha koden til 
døra på Brakken.  

 

 

 Utstyr  
 

Camilla 
 
Camilla og Silje 
 
Silje/Trond 

- Det vil bli lagt inn en bestilling på mer utstyr til utstyrsrommet 
på Rød skole i april. 

- Utsyrsrommet på Rød skole skal vaskes ned og rydde 
- GIF gensere til alle i 2009-kull har kommet med ferdig trykk, 

disse leveres ut etter Påsken.  

 

 Neste styremøte  
 

Alle 3. mai 2017 klokken 19:15 i Klubbhuset  

 
 
 
 


