BIG Møte , Trondalen.
Referat 12.06.12
Til stede:
BJ04 - 	Lene Kristin Lindberg 	<lene_kristin.lindberg@roche.com>
BS05-	Stine Grotterød 		<stine.grotterod@gmail.com>
BJ05 - 	Anders Lindskog 	<anders.lindskog@fredfiber.net> 
BIG06 - 	Cecilie Velgaard Andersen	<magn@fredrikstad.kommune.no> 
Fotball-	Stian Martinsen 		<stian.martinsen@eu.spectrumbrands.com>

Gruppene info/planer..
BJ04 	Er ca 22 jenter, trener allsidig, mest håndballinteresse men muligheter for fotball.
		Ønsker 1 gng i rød skole og en på Slevik.
		Melder på ett lag på GIF Cup

BG04 	ikke til stede. Er i serie, mye aktivitet, GIF Cup?

BS05		Er ca 10+ halvparten jenter/gutter, En trener, moro lek og moro.
		Fortsetter med 1 gng i uka på Slevik, og forhåpenligvis samarbeid med BG/BJ om håndball/fotball fra høsten.

BJ05 	Er mellom 10-15. Trener allsidig med noe fotball. Ønsker å fortsette på Rød.
		Fikk tlf nummer til Inspektøren. 
		
BG05 	Ikke til stede, Trent på Rød, og startet med fotball i Trondalen i våres.
		Ønsker treningstid på Ung.skolen.

BIG06 	Har vært ca 20 på treninger(25 innom) gutter/jenter. Allsidig lek og trening på Ung.Skolen.
		HAr vært med på håndball og fotballcuper. Har hatt fotballtreninger på Rød/Trondalen som tillegg.
		kl 18.00?

BJ06		Starter med samme trenere som BIG06 har hatt. Og ønsker tider i Ung.Skolen 18.00.

BG06 - 	Fortsetter med samme trener som har hatt fotballtreningene. 

BS06- 	Oppstart  som vanlig med egen på Slevik, sender ut invitasjon og har noen ute å ser etter 
		treneralternativer.(Lene Kristin Merethe osv….)

Generelt:
Informasjonsflyt, snakket om dette. fokus på å få ut mailer. Gruppene henvender seg til Morten Karlsen / hverandre ved spørs.
Og viktig med BIG-møter/treff. Bestemt at det blir møter i slutten av august, januar/februar og juni.
Reketreff på våren og høsttreff.

Leder BIG: Cecilie Velgaard Andersen BJ06 som repr. til å stille i hovedstyremøtene! Starter fra aug med dette. Toppers!!

Glemt: 
Aktiviteter under GIF Cup. Morten Karlsen sender ut oppgaver til deltagende lag.

Neste møtetidspunkt BIG møte: Estimert 21.08 kl. 19.30 i Trondalen lille sal. 
	Hovedagenda treningstider/oppstart av grupper. 
	Kurs??? "FullRulle", Aktivitetslederkurs, Håndballkurs, Fotballkurs.

