
Fotballstyremøte 
 
Dato: 14. august 2018 
Tilstede: Morten Johannesen, Arnie, Frode Hansen, Joar Dahle, Rune Solbrekke,  Anne 
Lundblad, Martin Berger og Hanne Verbeek 
 
Agenda 
 

1. Gjennomgang av forrige møtereferat 
2. Nytt fra Hovedstyre 
3. Nytt fra Senior/Junior 
4. Nytt fra Ungdom 
5. Nytt fra Anlegg 
6. Nytt fra Arrangement 
7. Nytt fra Økonomi 
8. Trener/lagleder info 
9. Eventuelt 

 
 

Agenda Ansvar 

Gjennomgang av forrige møtereferat 
OK 

Hanne 

Til neste Hovedstyremøte 
● Tribune langs kunstgress og gress 
● Brusskap utenfor kiosken 
● Helgen før fotballskolen bør ikke lokalene leies ut til fest. 
● Flere større søppeldunker 
● Utvendig vannkran på kiosken 
● Ønsker tribune på kunstgresset (70 plasser, norgestribunen.no) 
● Resultattavle på kiosken 

Arnie/Hanne 
 

Nytt fra Senior/Junior 
● Steinar Sørli har sagt ja til å trene A-laget ut sesongen og Mads 

Vallestrand har sagt ja til å trene A-laget sesongen 2019. 
○ Dette er tatt godt i mot av A-laget 

● Positivt med hospitering fra Junior 

  



● Starte planprosess for A-laget, fotballstyret setter ned en gruppe 
som vil lage denne planen. 

Nytt fra Ungdom 
● Guttelaget og noen fra Junior har vært i Skagen. De vant B-finalen 

2-0 over Toten. Gratulerer :) 
● G03 var med i Norway cup, tapte kvartfinalen mot KFUM som til slutt 

vant finalen. 
● Det er ønske om at Gresvik IF velger ut 2 turneringer lagene bør 

delta på. Et for de yngre og et for de litt eldre.  

Morten J 
  

Nytt fra Anlegg 
● Ønske til dugnader 

○ Bygge inn grillen + lage bord rundt grillen til å ha mat etc 
● Ønsker måltavle 
● Ønsker tribune 

 

 
  
  
  
 

Nytt fra Arrangement 
● Fotballskolen 2018: Bra gjennomført både sosialt og sportslig. 
● Aktivitetsdag for barneidretten 1. september. 
● Venners-venners fest / sesongavslutning, lørdag 13. Oktober  2018 
● GIF-fredager høsten 2018, første er 7. September med Morgan 

Andersen 
● GIF seminarer i Trondalen (September, tema = rus og alkohol og 

Oktober, tema = mobbing) 
● Nye kioskvakter for høstsesongen er lagt ut 
● Julebord lørdag 1. Desember på Odins Kro 

Anne 
  

Nytt fra Økonomi 
● Det er fortsatt god økonomi i fotballststyret :) 
● Lagene har også god kontroll :) 

Frode 

Trener/lagleder info 
● Neste lagledermøte tirsdag 28. August kl. 19.00 - 20.30 

 Morten/Arnie 
 

Eventuelt 
● Lørdag 27. Oktober - fotballstyret holder evalueringsmøte for 

sesongen 2018 
● Egne cup`er 2019 

 

 


