
Gresvik IF møte - Fotballavdelingen 
 

Dato: 12. november 

Tilstede: Tommy Brevik (07), Hanne Verbeek (07), Monica Hegge (08), Raymond Hansen (01/05), Anne 

Cecilie Mikkelsen (04), Nils Øystad (05), Jon Morten Johannesen og Morten Hanssen (Leder) 

Agenda 

 Kontingent og treningsavgifter 

 Grasrotandel 

 Trenerkoordinator 

 Møtevirksomhet 2015 

 Kvalitetsklubb 

 FFK Akademiet 

Annet 

Agenda Ansvar 

Kontigenter og treningsavgifter: 
A lagsspillere må betale for 2014, før de kan trene for 2015.  
Forslag at dette gjelder for alle. 

 
 

  

Grasrotandel 

 Gresvik IF taper inntekter her.  

 Stå hos tippekomisjonærene for å få inn flere til å velge Gresvik IF 

 Minne medlemmene på å gi sin støtte til Gresvik IF via Facebook og Gresvikif.no 

 
 

  

Trenerkoordinator 

 Blir avgjort neste uke for de eldste avdelingene. Usikker på om vi bruker de samme 
trenerkoordinatorene på de minste. 

 

  

Møtevirksomhet 2015 

 Forslag om å ha møter med fotballstyre hver måned 

 Forslag om å ha møter med lagledere hvert kvartal 

 
 

  

Kvalitetsklubb 

 Fornye GIF guiden 

 Fotballstyre/Hovedstyre må organisere hvordan vi skal gjennomføre de 4 punktene 
under for Gresvik IF`s medlemmer: 

o Verdier 
o Fair play 
o Norges Fotballforbunds retningslinjer 
o Trygge rammer 

 
 
 
 

  

FFK Akademiet 

 Gode tilbakemeldinger fra de som har barn som deltar der. 

 
 



 Oppstart for de eldste etter nyttår (lørdag)  

  

Annet 
 
Løkkefotball: Spennende, har vært forsøkt tidligere. Forslag kan være å ha dugnad i helgene, 
hvert årstrinn.  
 
Garderober: Varme i container, det blir det dessverre ikke. 
Det blir åpent i garderoben nede for 2008, 2007 og 2006.  
De andre får tilgang til garderobene bak. 
 
Julebord: Hovedstyre sender snart ut invitasjon. 
 
GIF Cup: Ønsker Mona (07 gutter) som prosjektleder 
Fotballskolen: Ønsker Knut (07 jenter) som prosjektleder 
Danne prosjektgrupper så fort som mulig, slik at de får kommet i gang med planleggingen 
 
Keeper-trener: Jobber med å skaffe keepertrenere for juniorer.  
Bør på plass før 1. januar 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotballstyre 
 

  

Neste møte: 14. Januar  

 


