
 

Møtereferat 2 . November 2018 

 

Tilstede: Arnie, Anne, Rune, Morten, Martin og Hanne. I tillegg møtte Joar og Frode 

 

Agenda 

● Møteplan 2019 

● Dugnadsansvarlig i fotballstyret 

● FairPlay-ansvarlig i fotballstyret 

● Brakkedugnader for 2019, vår og høst 

● Oppstartsmøte til lagene som kommer fra BIG 

○ Etablere et godt apparat rundt laget 

■ Lagleder (økonomiansvarlig, dugnadsansvarlig, cup, sosialt etc) 

■ Hvorfor dugnader, klubb og lag 

● GIF seminarer til våren? Husk å styre unna foreldremøter/andre møter som skolene har 

● Annet 

○ Hva er daglig leder sine arbeidsoppgaver. Hva er Daglig leder sitt 

ansvarsoppgaver 

○ Gresvik IF vimpel 

○ Egen facebook-side for gis bort / salg av fotballtøy og utstyr 

 

 

Møteplan 2019 

Fotballstyre 

● Januar -  tirsdag 22. Januar kl. 20.00 (Gruppe årsmøte) 

● Februar - tirsdag 26. Februar kl. 17.00 

● Mars - tirsdag 19. Mars kl. 20.00 

● April - tirsdag 23. April kl. .17.00 

● Mai - tirsdag 28. Mai kl. 20.00 

● Juni - tirsdag 18. Juni kl. 17.00 

● Juli fri 

● August - tirsdag 20. August kl. 20.00 

● September - tirsdag 17 .september kl. 17.00 

● Oktober - tirsdag 29. Oktober kl. 20.00 

● November - tirsdag 26. November kl. 17.00 

● Desember - 17. Desember kl. 20.00 

 

Trener/lagledermøte - oppstartsmøte 

● Januar - Tirsdag 8. Januar kl. 18.00 

 

 

Lagleder 

● Mars - Tirsdag 19. Mars kl. 18.00 - 19.30 

● Juni - Tirsdag 18. Juni kl. 19.30 - 21.00 



● August - Tirsdag 20. August kl. 18.00 - 19.30 

● November - Tirsdag 26. November kl. 19.30 - 21.00 

 

Januar - Tirsdag 22. Januar kl. (Årsmøte gruppe? Årsberetning, budsjett, beslutte treningsavgift, 

åpent møte) 

 

Sosialt 

 

Anlegg og utstyr 

Fotballstyret setter opp en liste over de tingene vi i fotballstyre mener bør ivaretas når det 

kommer til “anlegg”. Hva er Hovedstyret sin oppgave vedr disse oppgavene? 

● Sjekke målene 

● Plan for gjenglemt tøy 

● Sørge for at garderobene er bra 

● Tømme søppel rundt fotballbanene 

● Klippe gress 

● Måke baner 

 

FairPlay-ansvarlig i fotballstyret? 

 

Dugnader for 2019, vår og høst 

● Våren 2019: Onsdag 10. April kl. 17.00  

● Høsten 2019: Onsdag 21. August kl. 17.00 

● Høsten 2019: Onsdag 6. November kl. 17.00 

 

Oppstartsmøte til lagene som kommer fra BIG 

● Etablere et godt apparat rundt laget 

○ Lagleder (økonomiansvarlig, dugnadsansvarlig, cup, sosialt etc) 

○ Hvorfor dugnader, klubb og lag 

 

GIF seminarer til våren 

● Ønske om 2 på høsten og 2 på våren 

 

Annet 

● Gresvik IF vimpel 

● Egen facebook-side for gis bort / salg av fotballtøy og utstyr = OK 

● Lagfotografering: 

○ 23. – 25. april fra kl. 16.30 – 21.00 

 

 

 

 

 


