
 REFERAT STYREMØTE BIG  

Tirsdag 10. april 2018 

Tilstede: Daniel Trandum, Silje Lægreid, Eivind Pettersen, Linda Bang, Espen 

Aabye og Trine Vehler Dahle. 

 

Saker: 

- GIF Fotballskole uke 26. Silje har ansvar for 2010-2011 gruppene, må ha 

hjelpere. Styremedlemmer hører i gruppene sine, både hos trenere og 

foreldre.  

Det blir 2 økter, før lunsj og etter lunsj. Fokus på fotball, supplere med 

lek. 

- Drakter skal leveres inn og telles. G-09, G-10 og G-11 beholder drakter 

pga seriespill, noterer draktnummer og sender til Eivind. Eivind sjekker 

opp antall keeperdrakter, bestiller evnt fler. G-09 trenger 2-3, G-10 

trenger 1 og G-11 trenger 2. 

- Politiattester: Eivind får oversikt av Morten Helminsen over hvem som 

ikke har dette i orden. 

- Utstyr: Ny høyttaler kjøpt og låst inn på Rød. 

Rydde-dugnad i brakka i Trondalen og Rød lørdag 28.april kl.10.00. 

Møtes i Trondalen. 

Går igjennom og rydde i utstyr, merke det som er vårt. Sjekke nøkler. 

Eivind sjekker pris på skap for innlåsing av div utstyr på Rød, da 

inspektør Hilde syns dette var en god ide. 

Kjøpe flere rockeringer. 

- Dato for egen møte om BIG-dagen og aktivitetsdag for bhg settes på neste 

møte. 

- Trenere for g-2011 bes møte opp i Trondalen for gjennomgang av 

baneoppsett etc før seriestart. Trine har bedt de komme lørdag 28. april 

9.45, venter på tilbakemelding. 

- Høstens loddsalg gjelder for 2009, 2010 og 2011. Ikke 2013. 

- Faktura BIG vårsemester har utløpt. Alle tar tak i sine grupper og sender 

ut purringer. Pr 17. april var det 10 faktura som var ubetalt, mot 60 stk 10. 

april.  

- Rekruttering: bruke høstmarkedet på Gresvik Torg til rekruttering. Trykke 

opp Flyer med treningstider og kontaktinfo for hvert lag.  

Vi tenker at å ha representanter for 2013 tidlig er en god ide. Trine har 

kontaktet en som mest sannsynlig tar ansvar for g-2013. Vi tenkte også at 



det burde vært en egen reportasje for BIG i Gresvikingen. Trine var på 

lagledermøte mandag 16. april og det var andre planer for magasinet 

denne gangen. Allikevel virker det som om Frode Hansen er åpen for 

innspill, så Trine sender mail til han med forslag om reportasje om BIG. 

- BIG-nettansvarlig: BIG sin side på gresvikif.no trenger oppgradering. Vi 

trenger en person som kan ansvar for dette. Personens oppgaver vil være å 

oppdatere siden kontinuerlig, intervjue trenere/spillere, legge ut referat fra 

turneringer, kamper etc, treningstider osv. Personen får tilsendt innlegg 

fra oss også. 

Linda hører med Eivind Mikalsen på g-2012. 

 

 

Agenda neste møte, tirsdag 8.mai. 

- Gjennomgang av referat. 

- BIG-dag/ Aktivitetsdag. 

- Klubbhåndbok må oppdateres. 

- T-trøyer nytt kull. 

- Treningsgenser 2011. 

- Faktura. 

- Politiattest. 

- Utstyr 

- Økonomi. 

 

Referent Trine Vehler Dahle  


