
Referat fra Fotball styremøte 12.03.2014 

: FL -Morten H ; NL-Morten J ; Kasserer-Knut G ; JR-Roy H ; FG2000-Robert F ; FG2001/05 Raymond H ; 

FG2003 Erik H ; FG2004 Jørgen  

Det ble bestemt at FOTBALLSKOLE skulle arrangeres fra 23.06 – 26.06.14  (gjelder for 2002-2007). Foruten våres 

egne spillere vil det bli sendt ut invitasjon til Trosvik-Skogstrand-Lervik. Maks antall er 100 stk for å sikre god 

gjennomførelse. Morten J ringer Rino i Ziplatti for pris på 100 baller (Morten H skal ordne at Konsum Gruppen 

sponser dem). Hvert lag pålegger foreldre å forespørre bekjente om sponsing av frukt – mat (pålegg-drikke)-trøyer-

shortser. Hvert Lag (2002-2007) må stille med 1 rep hver dag (4 stk totalt) i 2-3 timer til forberedelse og rydding av 

lunch. 

Det kom ønske om det kunne lages ett standard brev som forteller litt om GIF (historie-aktivitet- etc) og om de da 

ville støtte/sponse GIF. Brev alle lag / Styrer i GIF kan bruke ved besøk eller sende til Bedrifter og Organisasjoner! 

Hvem skal gjøre dette? Morten H skal ta opp det i neste Hovedstyre møte. 

Salg av sesongkort til FFK har vært dårlig (10stk). De koster kun 500 kr. Det vil bli besøk av hele FFK til den klubben 

som selger flest sesongkort. Vi vant i 2013. Så alle lag fra 1998- 2007 sender ut ny mail med frist til 01.04.14.for 

bestilling.   For vi ønsker å vinne igjen, og å skape god stemning på Fredrikstad Stadion!  

 JR- 10-11 stk totalt og det er dårlig fremmøte på trening. Hva gjør vi? 

 FG98/99 - Ikke til stede.  

 FG 2000 - 28 stk og god fremmøte på trening.  

 FG2001 - 16-18stk og de fleste trener hver gang.  

 FG2002 - Ikke til stede.  

 FG2003 - 21 stk og god trenings fremmøte.  

 FG2004 - 21 stk og god trenings fremmøte.  

 FG2005 - 24 stk og god trenings fremmøte.  

De fleste lag har god kontroll på økonomien men FG98/99 og Senior må gjøre tiltak for å komme på pluss!  

Det er fortsatt mange som ikke har betalt kontingent og lagledere må følge opp dette! DET ER IKKE LOV Å TRENE 

ELLER SPILLE KAMPER FØR KONTINGENT ER BETALT!! 

 April- mandag 07.04.14      

 Mai - tirsdag 06.05.14      

 Juni - onsdag 04.06.14       

 August - mandag 11.08.14        

 September - tirsdag 02.09.14         

 Oktober - onsdag 01.10.14            

 November - mandag 24.11.14  

I tillegg vil det bli Sommeravslutning (juni) og Julebord (desember)!  

Mvh Morten J 


