
GIF Fotball | REFERAT                         

17.09.2019 | 17.30 | Møtested Trondalen 

  

Møtetype Styremøte fotball. 

  

Referent Eilen G. Halvorsen 

  
 

Deltakere:  

Arnie Johannessen, Morten Johannessen, Frode 

Hansen, Morten Hanssen, Karin P. Martinsen, Joar 

Dahle.  

SAKSLISTEEMNER 

ØKONOMI: 

Frode H informerte om status: 

Rapport for siste måned er ikke klar før 20.09. Etter ringerunde er det fortsatt flere kontingenter som 

står ubetalt. Morten sender liste over gjenværende utestående. 

 

POLITIATTESTER: 

Full oversikt over hvem som har/mangler må komme på plass før oppstart neste sesong.   

 

GÅFOTBALL-TURNERING, LØRDAG 07.09. 

Alle tall er ikke på plass ennå, men det forventes at arrangementet går med overskudd.  

Flott arrangement som bør gjentas neste år. Det vil lønne seg å opprette en arrangementskomite, som 

ser på f.eks tidslengde på både arrangementet og kamper. 

 

DUGNAD: 

Dugnaden ble noe amputert pga dårlig vær. Fikk allikevel gjort det som trengtes inne.  

 

ATLE JENSEN SHOW: 

Lørdag 21. september avlyses. Deltakere på lørdag flyttes til fredag. Arnie ordner flere stoler, og scene-

elementer. 

 

 

 

FRA UNGDOMSAVDELINGEN: 



Side 2 

 

SAK 1:  

Har ikke lenger keepertrener, en erstatter må på plass til neste år. Frode H får tilbudet, han vil vurdere 

det.  

05/06: Det er god trivsel, og lagene er øverst av Fredrikstad-lagene i distriktet. Det er behov for å se 

etter flere trenere på flere av lagene. Det ønskes at det blir tatt opp som egen sak på neste møte. 

 

08: Få spillere, det er et lite kull, og derfor også mindre foreldregruppe. De ønsker å slå seg sammen 

med 09. 

 

Junior: Har 2 trenere, Tore vil gjerne ha et «toppet» lag ekstra.  

 Det oppleves at det er utfordringer på de fleste lag, kanskje spesielt på trenersiden. 

 

SAK 2: 

Spillere fra andre klubber som ønsker å gå til Gresvik. 

Vi vil gjerne beholde de spillerne vi har, og GIF bør ha samme policy som andre klubber i distriktet: 

Velkommen til å spille for oss, men da på 2.laget.  

Vi risikerer dermed ikke å skyve ut egne spillere til fordel for spillere fra andre klubber.  

Det bør også være en klar policy på at GIF-spillere bor på Gressvik. Dette bør kommuniseres tydelig til 

lagledere, og også skrives i sportsplanen. 

 

SAK 3: 

Det er behov for en person med en tydelig rolle ut mot lagene i ungdomsavdelingen. En 

ungdomsleder/listeansvarlig/ »oppmann». Det ideelle er en person som kan være bindeledd 

administrativt mellom lag og klubb. 

Det bør lages en arbeidsinstruks så vedkommende har klare oppgaver, og også slik at klubben kommer 

tettere på lagene.  

Det skal ikke nødvendigvis ansettes en person til oppgavene, men det bør ses på muligheten for å ha 

en som avlaster daglig leder med administrative oppgaver. 

Arbeidsinstruksen må være klar til neste fotballstyremøte.  

 

DIVERSE: 

Det er ønskelig med et møte med alle lagledere fra G10 til Senior hvor gjennomgang og evaluering av 

sesongen er tema. Det opprettes et arrangement på Facebook i lagleder/trenergruppa, med forslag til 2 

datoer, 24. og 25. oktober. Eilen gir tilbakemelding til fotballstyret om hvilken dato som passer for flest 

lagledere/trenere.  

 

Organisasjonsplanen skal gjennomgås, og det skal lages et årshjul. Arnie, Morten J, Karin og Eilen 

møtes 8. oktober kl 18:00 i Trondalen, og lager en plan for neste år. 



Side 3 

 

A-laget ligger godt an til å rykke opp, ved eventuelt opprykk bør en fest planlegges.  

 


