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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer: 2020-08 
Dato:   22.09.2020 
Kl:   20.00 
Sted:   Klubbhuset 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer. 
Forfall:                         Morten Hanssen, Tor Atle Åslie 
 
Sakliste: 
 

Vedtakssaker: 
 
 

     Oppfølging 
Fast oppfølgingssak: Anlegg. 

 
20-04 Jentecamp. Saken fortsetter som oppfølging. 

 
20-10 Brakker/Anlegg. Saken fortsetter som oppfølging. 

• Brakker 

• Mast nederst på hovedbane må felles. 

• Male klubbhuset 

• Kunstgress 3-er baner 

• Vedlikehold nett (Langgård forespørres av Robert) 

• Banevedlikehold 
 

20-12: Gatelag. 

20-18 Vinterserie: 

20-19: Sosialt 

Vedtakssaker 

 

Oppfølging 

Fast oppfølging: anlegg.  

Se sak 20-10. 
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20-04 Jentecamp.  

Saken avsluttes.  

 

20-10 Brakker/anlegg. 
 
Hjelpetrener på a-laget går runde og ser på hva som skal/må gjøres. Morten Køllis har 
dialog. Det er ønskelig med lys på 3-er banen, dette settes opp ifbm nytt kunstgressdekke på 
banene. I a-lagsgarderobene blir det nå støpt gulv, resterende jobb gjøres på dugnad. 
 
Det diskuteres om vi skal holde en høstdugnad ute, ihht smittevernregler. Mye kan gjøres 
uten å bryte disse. DL lager en ovbersikt over hva som skal gjøres, og FS setter en dato det 
skal gjennomføres. Arnie snakker med DL og avtaler. 
 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
20-12: Gatelag. 

Saken avsluttes 
 
Orienteringssaker 
20-15: Gressvikingen 

Saken avsluttes. 

 

20-16: Økonomi: 
 
DL overfører 150.000 fra Korona-midler til fotballadmin. F-styret ønsker innsyn i postene 
som er grunnlag for overføringen, for å ha oversikt over fordelingen. Arnie tar dette i HS-
møte i morgen. 
 
 
20-17: Bysamarbeidsavtalen 
 
Det er avholdt møte mellom FFK og klubbene som er med i bysamarbeidsavtalen. FFK gjør 

noen endringer i avtalen, og vil kutte ut det yngste laget. Det blir et nytt møte i begynnelsen 

av oktober hvor ny avtale skal utformes. GIF ønsker å invitere FFK til et møte hvor klubbens 

ståsted mtp avtalen legges frem. I forkant av dette møtet skal det avholdes et møte med 2-3 

ledere fra alle lag, fra junior ned til 2011 i Trondalen, hvor samarbeidet diskuteres. Dette 

møtet holdes før evalueringsmøtet hos FFK, og det er ønskelig at Henning holder møtet. 

Dato legges ut på Facebook. 

Samarbeidsavtalen er kilde til lange diskusjoner, og det bør komme en avklaring på klubbens 

ståsted ifht avtalen i løpet av kort tid. 
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20-18 Vinterserie: 

Det er fortsatt ikke åpnet for kontakttrening, men det går an å planlegge for evt åpning for 

dette. Morten Køllis og Arnie ser på en løsning. 

Saken fortsetter som oppfølgingssak. 

20-19: Sosialt  

FS planlegger en samling første helg i november. Det er kommet innkalling til 

fotballederkurs fra kretsen. Det er flere i FS som må ha dette, og Arnie sjekker med kretsen 

om kurset kan tas over flere kvelder i forbindelse med fs-møter, eller om vi evt kan 

gjennomføre på samlingen i november. 

Saken avsluttes. 

 

-EVENTUELT- 

Mail fra DL, med svar fra FS: 

1. Nipas er et firma som holder til på Torp. De støtter ikke lag med cash, men en dag i året 
tar de med alle (ca 40 håndtverkere) i bedriften ut på et oppdrag hos en frivillig organisasjon 
og gjør ferdig et prosjekt. Inkl materialer. 
De kjører en nominasjonsprossess nå om dagen, og kjører en poll på dette i desember. 
Vinneren blir annonsert på julaften. Jeg skal selvfølgelig nominere Gresvik IF, men ønsker at 
fotballstyret legger frem hva de ønsker at jeg søker om. 
Det kan jo være nye innbytterbokser på ny kunstgressbane? (Det er ikke sikkert banen er 
ferdig før de skal ut. Nipas kommer på våren engang) Fikse brakkene? Ny tribune på 
hovedbanen? Eller andre ideer?? 
 
SVAR: FS ønsker at det søkes om tribune og kledning på bakvegg på brakkene. 
 
2.      Vedlagt ligger det en liste over utestående kontingenter i fotballen. Disse blir nå hentet 
fra lagskasser, etter enighet fra våren. 
 
SVAR: FS ønsker at DL sender mail til lagledere med informasjon om at dato for trekk blir 
01.10.2020. Eilen sender mail til DL om dette. 
 
3.      Det er litt amper stemning blant trenere/lagledere innimellom nå. Dette skyldes at det 
går kamper i treningstid, og noen av de kampene er omberammet. Noen mener at de burde 
vært lagt til egen treningstid evt helg. Dessverre er ikke det alltid at det passer for 
motstandere, og da blir 
det ofte irritasjon blant våre egne. Fint om fotball-styret kommer ut med en liten info vedr 
dette på face. Prioriteringslisten jeg følger er 1. kamper 2. treninger. Hvor lenge før kan et 
lag varme opp før kamp osv.? 
 
SVAR: Det gis beskjed til lagledere på Facebook om at omberammede kamper legges til 
helgen, alts fredag-lørdag-søndag. Informasjon legges ut av Robert F. 
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Sport: 
Det er behov for trenere på flere lag, -05,-06 og Junior 2.-lag har behov. I forbindelse med 
diskusjon om bysamarbeidsavtale ble det også diskutert om det er en ide å ansette en 
trener for hele ungdomnsgruppa, som har det overordnede ansvaret  å sørge for god 
trening for alle kullene. Saken dirkuteres videre i sportslig utvalg, Joar/Robert/Morten Køllis.  
Keepertreningene er satt i gang. 

• Det har ikke kommet påmeldinger fra lagene til trenerkurs. 

• Fredrikstad Idrettsmedisin kommer etter sesongslutt. 

• Tilleggstrening for 2007 på fredager er populært, og det holdes «turnering». 30-35 
stk på plass hver fredag. Opplegget ønskes videreført gjennom hele vinteren, men 
det trengs folk til kjøkkenet. 

• Årskull 10-11 er mer eller mindre sammenslått, og det er god påvirkning på tvers av 
kullene. 

• Barneidretten trener i Trondalen i stedet for i hall. Det har vært ytret noe om at det 
kanskje blir mest fokus på fotball, men alle skal ha idrettstrening en gang i uka. 
Utover dette kan de trene så mye fotball som er øsnkelig Slevik IBK har kommet 
merd en uoffisiell henvedelse om et samarbeid. 

 
 
Slossing/sosiale medier: 

Jan Chr. Hâckert og Lasse Steve har sagt ja til å holde foredrag for ungdommene på 05-06 og 

07, både håndball og fotball. Møtet blir obligatorisk, og foreldre infomeres om tema for 

foredraget. Morten Køllis avtaler dato med møteholdere, FS stiller med pizza/pølser. 

Foredraget deles i to bolker , med håndball og fotball delt for å overholde smittevernsregler. 

Neste fotballstyremøte, tirsdag 20.10.2020.  

 
 

Gressvik, 23.09.2020. 

Referent: Eilen Halvorsen. 
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