
Fotballstyremøte 
 

Dato: 16. juni 2015 

Tilstede: Tommy Brevik, John Morten Johannessen, Eivind Pettersen, Morten Hanssen og Hanne Verbeek 

Agenda 

 Kvalitetsklubb 

 Økonomi 

 Planlagte aktiviteter 

 Eventuelt 

Agenda Ansvar 

Kvalitetsklubb 

 Oppstart av nye lag/rekruttering: Camilla og Eivind skal dele ut flyers på skolene 
(Slevik, Rød og Hurrød) og 11-12 barnehager.  

 Nytt BIG styre: Forslag om å ha styremedlem fra jente/gutt i 2007 (frem til jul), 
2008 og 2009. 2010 (etter jul) + en representant fra fotball/håndball/sykkel-styre 
og fagansvarlig. Av alle disse representantene velges en forman. 

 Flyten av nyansettelse av trenere: Viktig at slik informasjon er innom fotballstyret, 
før vi leser om det på Gresvik sine web/facebook sider. 

 
Eivind 
 
 
 
 
Alle 

Økonomi  Knut 

Planlagte aktiviteter: 

 Fotballskolen 
o Veldig god oppfølging fra prosjektgruppa. Det er få ledige plasser (under 

10). Kjøkkentjeneste (3 personer fra hvert kull hver dag) er på plass. Alt av 
utstyr etc. er på plass. Dette blir gøy  

 

 Onsøymesterskapet 
o En representant fra hvert kull, frist 10. juni. Knut og Tommy B setter 

sammen en prosjektgruppe og inviterer til møte tidlig August. Tommy og 
Knut sender referat av møtet til fotballstyre. 

 
 
Knut 
 
 
 
 
Tommy B 

Eventuelt 

 OBOS cup, fotballstyre oppfordrer folk til å ta turen for å se  
(Gresvikif.no/facebook) 

 Futsal i serie Østfold, kan dette være et godt tilbud for våre A-lagsspillere? 

 Byprosjektavtale, nytt forslag skal utarbeides. Fotballstyrets representant er Arnie. 

 Vi ønsker fremdriftsplan for den nye kiosken. Ansvarlig for å ferdigstille denne er 
Morten H. Vi ønsker også regnskapet for kiosken for 2013/2014. 

 

 Salg av andel på grusbane: Fotballstyre et positive til salg dersom pengene vi får 
øremerkes til en 7`er kunstgressbane (med oppmerket 2x5`er bane, inkl. mål og alt 
som hører til) på det som er igjen av grusbanen. 

 Vi trenger en oppdatert liste over eposter til alle trenere og lagleder i 
fotballgruppene 

 
Hanne 
 
Morten J sjekker 
 
Morten H tar dette 
med Hovedstyre 
og Morten H 
 
 
 
Eivind 

Neste møte: Onsdag 19. august  

 

 


