
Referat styremøte BIG 

Tirsdag 20. mars 2018 

Tilstede: Trine Vehler Dahle, Silje Lægreid, Linda Bang, Thor Øyvind Stene, Eivind Pettersen 

og Daniel Trandum 

 

Saker: 

- GIF fotballskole Mandag-Torsdag Uke 26 

Kullene 2010 og 2011 deltar for første gang med eget opplegg, Silje leder dette. 

Frode Hansen lager invitasjon – flyer. 

- Faktura BIG vårsemester har utløpt 

60 medlemmer har ikke betalt 

VIPPS prøves ut som betalingsmåte for første gang 

Eivind har fått oversikt av Morten Helminsen over de som ikke har betalt, alle tar 

ansvar for sine lag 

- Drakter BIG – oversikt 

Alle lag leverer inn det de har av drakter for gjennomgang/opptelling og eventuell 

supplering 

- Politiattester – hvert lag sørger for at alle lagledere har dette i orden 

- Rekruttering – innspill fra fotballgruppa 

Planlegging av Aktivitetsdag BIG i september på neste møte 

Egen aktivitetsdag for barnehagebarn? 

Egen reportasje om BIG i «Gressvikingen»? 

Thor Øyvind kontakter Rune Solbrekke angående kommunikasjon på nett ift 

rekruttering 

- Utstyr 

Ny høyttaler kjøpt inn for bruk på Rød skole. Egen boks med nøkkellås lages før den 

settes i utstyrsrommet i gymsalen 

En stor del av nyinnkjøpte overtrekksvester er forsvunnet fra utstyrsrommet, nok en 

gang. Vi må se på en egen løsning for innlåsing av dette. Trine kontakter inspektør 

ved Rød skole. 

Samme problem i Trondalen, vester og baller forsvinner. Vi deler bod med GIF ekstra 

og SFO. 

Eivind/Silje tar en dialog med Joar Dahle. Vi låser inn vårt utstyr. 

- Serieoppsett fotball for 2010 og 2011 

- BIG styremøter fram til sommeren blir som følger: 

Tirsdag 10. April 20.15 

Tirsdag 8. mai 20.15 

Fredag 1. juni 18.30 – felles sosial sommeravslutning for alle lagledere i BIG 



 

- Agenda neste møte(med hvem som har ansvar for å forberede eventuelle punkter i 

parentes) 

Aktivitetsdag BIG høst(Silje) 

Rekrutteringsflyer(Thor Ø) 

Barnehagedag(Alle) 

T-skjorter BIG dag 

Trenergensere 

Treningsdresser 2. klassinger 

Oppdatering av nettside 

Oppdatering av klubbhåndbok(Silje/Eivind/Daniel) 

Utstyr Rød skole(Trine) 

Booke Trondalen til BIG styremøter og sommeravslutning(Trine) 

Utforming av oppstarts perm til nye kull med info og tips(Eivind) 

 

Referent Daniel Trandum 


