
Fotballstyremøte 
 

Dato: 15. mai 2017 

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

Age

nda 

 

Agenda Ansvar 

Gjennomgang av forrige møtereferat 
- Ok 

Hanne 

Innkommende eposter  
- Sportsutvalget tar en gjennomgang av bredde-reglementet og rapporterer videre til ØFK 
- Ønske om inkluderingsarbeid til seniorgruppa i Gresvik IF fotball. 10 personer totalt (20-30 

år).  

Hanne 
 

Nytt fra Hovedstyre 
- Klubblotteri: Kjøres i gang i August/September. Dette blir fellesdugnad for alle lagene 
- Prosjekt «Ny hall»: Prosjektet går videre (tidkrevende). Venter på mer informasjon 

(forhåndskonferanse) fra Fredrikstad Kommune.  
- Ønskelig med et fellesmøte med Fotball, Håndball, Sykkel og Fotballstyre 
- Hovedstyre tar seg av søking om LAM midler 

Arnie/Hanne 
 

Nytt fra Senior/Junior 
- Mangler en del innbetalinger av trening –og medlemsavgift 
- Det blir forskuttert honorar etter ønske til en av våre trenere for første halvår. 
- 2 spillere er tilbake i stallen, Ole Martin Brevik og Kristoffer Paulsen  
- God stemning i gruppa  
- Ønsker treningsleir i August 
- Fotballstyret tar et møte med oppmennene på Juniorlaget 

Svein 
 
 

Nytt fra Ungdom 
- Nye treningstider er på plass 
- Full aktivitet  
- Kampvert må på plass for alle lagene, viktig nå som det pågår så mange kamper 
- Keepertreningene: Vi trenger å finne en god metode å nå de som vil på keepertrening. 

Ingen flere keepertreninger før sommeren, men det kommer tilbud om noen 
helgetreninger 

Morten J 
 
 
 
Joar 

Nytt fra Anlegg 
- Gammel kiosk: Gjøres om til møterom 
- Dugnader 

o Skal legge sten rundt brakkene 
o Skal legges sten rund den nye kiosken 
o Etc 
o Geir inviterer til felles dugnad lørdag 10. juni 

- Ønsker flere mål (5`er mål) 
 Hengt opp ballfangernett bak målet = utført 

Geir 
 
 
 
 

1. Gjennomgang av forrige 

møtereferat 

2. Innkomne eposter 

3. Nytt fra Hovedstyre 

4. Nytt fra Senior 

5. Nytt fra Ungdom 

6. Nytt fra Anlegg 

7. Nytt fra Arrangement 

8. Nytt fra Økonomi 

9. Eventuelt 



Nytt fra Arrangement 
- Fotballskolen 
- Venners venners fest 21.Oktober, dette vil bli arrangert av Karin og Grete 
- Byttedag til høsten 
- Status kiosk 

o Hittil i år har vi omsatt for kr 31.892,-. 
Det eneste jeg har å sammenlikne med er pr 31.05.2016. Da hadde vi omsatt for 
22.000 i fjor. 
o 23. mai skal Henriette, Camilla og Hanne på «Morgendagens idrettskiosk» møte 

- Ønske om skoleturnering 

Anne 
 
 
 
 

Nytt fra Økonomi 
- En liten klapp for Gressvikmagasinet  
- Vi har kontroll på økonomien 

Frode 

Eventuelt 
- Infoskjerm 
- Ønsker resultattavle på kiosken 
- Ønsker å kjøpe inn en radar (ca 2500,-) til bruk på fotballskole, cup`er etc. 
- Ønsker kildesortering til papir 
- Ønsker større fokus på at kioskvaktene også tømmer søppel langs begge banene 
- Klubben ser ut til å være 100 år i 2022, forslag om å ta tilbake den gamle logoen 
- Oppfølgingskurs for hjertestarter skal bestilles (Hovedstyre) 
- Logovegg er under arbeide, her kommer det opp logoer for blant annet klubbsponsorene 

til hvert enkelt lag  
 

- Fotballstyret har samling hos Frode Hansen, 12. juni, her evaluerer vi også 

Fotballmagasinet. Neste fotballstyremøte er 1. juni kl 18.00 

 

  

 


