
Fotballstyremøte 
 

Dato: 18. april 2017 

Tilstede: Anne, Svein, Frode, Morten J, Geir, Arnie, Joar og Hanne 

Age

nda 

 

Agenda Ansvar 

Gjennomgang av forrige møtereferat 

 Sportsutvalg 
Det er opprettet. Morten J, Svein H, Joar og Arnie. Har fått innspill fra Junior og Senior 
Joar er kun med for å gi sin erfaring fra ungdomsavdelingen. 

Hanne 

Innkomne eposter  
- Søke om LAM midler, sendt til daglig leder 
- Ressursgruppe for sone, fokus på jenter. Tirsdag 9. Mai. Morten, Arnie og Tor Arne. 

Hanne 
 

Nytt fra Hovedstyre 
- Petter Eiken har spilt på landslaget. Vi gratulerer og han får en gave fra Hovedstyre  

Arnie/Hanne 
 

Nytt fra Senior/Junior 
- FB tv sender Rolvsøy – Gresvik på fredag  
- Tirsdags-gjengen (Old Boys) må betale for å bruke Trondalen 
-  

Svein 
 
Arnie 

Nytt fra Ungdom 
- Serien for all ungdomslagene starter nå 
- Keepertreningene har blitt flyttet til onsdager 
- Nye treningstider trer i kraft fra 24. april 

Morten J 

Nytt fra Anlegg 
- Hallprosjekt 

o Geir, Joar, Morten J, Tor Arne, Arne Rino, Tormod, Arnie (leder gruppen) og 
Morten H og Brian er i en komite og vil ta dette videre med kommunen.  

- Gammel kiosk: Gjøres om til møterom 
- Dugnader 

 5`er målene har fått hjul.  
 Mange mål har fått nye nett.  
 Ball-bingen har blitt ryddet vekk.  
 Klargjort fundament til skilt 
 Fylt ut veien med freseasfalt 
o Skal legge sten rundt brakkene 
o Ønsker «Åpen kiosk» skilt i veien opp til Trondalen 

Geir 
 
 
 
Arnie/Geir 

Nytt fra Arrangement 
- Fotballskolen 

o Henning Olsen holder i det sportslige 
o Antall påmeldte = 50 så langt 
o Etter det sportslige er ferdig, planlegger vi å få til noe sosialt frem til kl. 16.00. 

Anne 
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- Status ny kiosk 
 Åpning 18. april  
 Nye kioskansvarlige: 

 Camilla Thorkildsen 

 Henriette Skari Hansen 
- Venners venners fest i Oktober, dette vil bli arrangert av Karin og Grete 
- Onsøymesterskapet 
- Byttedag til høsten 

 
 
 
 

Nytt fra Økonomi 
- Fotballmagasinet 

o Viser god økonomi så langt, vi går i pluss.  
o Ønsker å kalle det «GressVikingen» slik at det dekker alle aktiviteter Gresvik IF står 

for. 
o Vi er veldig fornøyd med innhold og utseende og gleder oss til utgivelse. 
o Magasinet er klart i slutten av April  

Frode 

Eventuelt 
- Aktivitetskalender: Alle lagene må være flinke til å fylle ut kalenderen 
- Infoskjerm 
- Fotballstyret har samling hos Frode Hansen, torsdag 1. juni 
- Elektrisk ballpumpe 
- Ønsker resultattavle på kiosken 

 

  

 


