
             Hovedstyremøte 16.10.2014 

 

Tilstede: Tormod Hermansen, Christoffer Johansen, Kjetil Føreid, Morten Helminsen, Hilde 

Rossing, Marianne Antonsen, Ingrid Sandrud, Pål Valbjørk og Morten Hanssen. 

Forfall: Freddy Magnussen. 

 

1 Referatgjennomgang/Saksoppfølging 

NFF Kvalitetsklubb: 

Morten Hanssen, Morten Køllis Johannessen og Kjetil Føreid representerte Gresvik IF på et 

seminar i regi av ØFK om kvalitetsklubb i Sarpsborg 13. og 14. september. 

Dette er noe som vil gjelde for hele klubben, ikke bare fotballen. 

Her var det flere som holdt innlegg rundt hva som kreves av en Kvalitetsklubb.                    

God rekrutering er avgjørende for god aktivitet og viktigheten av å ta vare på nye 

medlemmer. En treningsansvarlig for alle grupper/årsklasser og at det utarbeides en 

sportsplan som gjenspeiler klubben. Hospitering både opp/ned mellom årsklassene, 

mestringsfølelse for spillerne. 

Tilby nye trenere, ledere kurs og spørre nye medlemmer hva de kan bidra med og fortelle 

hva klubben kan tilby. 

God organisering i klubben er viktig og at viktige nøkkelroller er besatt, god økonomistyring 

og tydeliggjøring av hvordan kontingenter og deltageravgifter fordeles. 

Krav fra NFF Kvalitetsklubb nivå 1: 

Flertallet i fotballstyret skal ha NFF lederkurs 1. Dette er nå innfridd! 

Krav for barnefotballen 6-12 år: En trener pr lag med minimum barnefotballkvelden og 

minimum en trener pr årsklasse har et del-kurs fra C-lisens. 

Krav for ungdomsfotballen 13-19 år: En trener pr lag med minimum ungdomsfotballkvelden 

og en trener pr årskull har C-lisens. 

Hver klubb må ha en dommerkoordinator som har ansvar for dommerrekrutering og 

oppfølging av dommere i klubben (se til håndballen). 

Ha ledere som har god kjennskap til FIKS (Fotballens IK system). 

Det var også sagt noe om viktigheten av og få med flere på møtene i klubben og at møtene 

må markedsføres bedre, få møtedatoene inn i årshjulet og informere i god tid. 



Det jobbes med at klubben skal få på plass de krav som stilles, mye har vi fra før og noe må 

på plass før vi blir en Kvalitetsklubb. 

 

Årshjulet: 

Oktober «vekke» valgkomiteen. 

1. November er søknadsfristen for treningstider i Østfoldhallen denne vinteren. 

5. Desember, en fredag, blir det julebord på Odins kro. 

 

Betalingsterminal: 

Morten har bestilt og den vil være på plass om kort tid. 

Canal Digital – Sponsoravtale: 

Morten og Tormod var på et møte på Fornebu 24/9 med Canal Digital der Gresvik IF i 

ettertid ble tilbudt en sponsor avtale med Canal Digital, mot at de fikk tilgang til våre 

medlemslister, for medlemmer over 18 år, hvor de da kan ringe våre medlemmer og tilby 

sine produkter og tjenester, mot at vi får penger fra de etter gitte premisser. 

Tormod sjekker det juridiske vedr utlevering av medlemslister. 
 

2 Økonomi 

1.1 millioner på bok. 

Gresvik IF har mottatt arv på kr. 30 000 etter Sander Ørebekk, arven vil bli overført til Jan 

Simensens minnefond. 

Fotball: Bra med kun ett lag i minus. Tormod har dialog med FG99 laget. 

Håndball: Håndballstyret må gjøre tiltak ovenfor Damer senior og arrangement. 

Nye kjørelister er kommet og det er kun disse som vil gjelde fra nå av (oppdatert mal på 

nettsidene våre). 

Mangler fortsatt en del på ubetalte kontingenter/deltageravgifter. 

Budsjett 2015: Lagene lager sine budsjetter etter utsendte resultater når regnskapet for 

oktober er ferdig. 

 

3 Orientering fra gruppene 

BIG: Mye aktivitet i gruppene og flere lag var med på Bendit-cup på Torp. 



09 har delt seg i rene jente og gutte grupper. 

FFK akademiet starter opp i neste uke der nesten 30 barn fra barneidretten har meldt seg 

på. Foreldre er informert om tiltaket og at det ikke er en erstatning for våre egne treninger. 

Trenere og hjelpere i barneidretten hadde ett møte i slutten av september hvor det ble satt 

opp en sportsplan for neste halvår og tilbud om aktivitetslederkurs til de som mangler det. 

Fotball: Veldig bra fremmøte og stort engasjement på de siste møtene. Jobber med GIF-

guide del 2. 

Så langt har alle lag, minus junior, trenere for 2015. Klart snarest! 

Sykkelgruppa: Stor aktivitet. Savner frostsikker utekran og merkeutstyr for marka. 

Håndball: Ikke mottatt noe! 

 

4 Utstyrsleverandør/Lokal forhandler –Evaluering 

Umbro (Scantrade) og Thorshov Sport er valgt som ny leverandør/lokalforhandler. 

Valgene er gjort etter en demokratisk prosess. 

Det forventes at det informeres godt rundt i gruppene, slik at vi får mest mulig igjen for de 

valg som er gjort. 

Avslutte avtalen vi event. har med Select via Sport Engros. Morten sjekker! 

Avtalen vi har med Vant Sport må evalueres og vurderes, senest 28/2. Morten tar kontakt! 

 

5 Eventuelt 

ØIK – kurs klubbadmin. Uaktuelt da vårt system er godkjent mot NIF. 

Tormod foreslo at vi avsetter en lørdag ettermiddag på nyåret for å tenke på fremtiden.    

Hvor vil vi og hva gjør vi, eksempelvis når vi fyller 100 år i 2022. Spennende! 

 

Neste Hovedstyremøte 13.11.2014 

Referent Marianne Antonsen. 

 


