
Fotballstyremøte 
 

Dato: 10. November 2015 

Tilstede: John Morten Johannessen, Morten Hanssen, Tommy Brevik, Tormod Hermansen og Hanne Verbeek 

Agenda 

 Kvalitetsklubb 

o Våre verdier 

o Fokusområde for 2016: Trygg trafikk 

 Økonomi 

 Planlagte aktiviteter/arrangement 

 Barneidrett 

 Anlegg 

 Annet 

Agenda Ansvar 

Kvalitetsklubb 

 Våre verdier: Glede, Respekt, Engasjement og Samhandling.  
o Disse skal alltid nevnes i Lagledermøter, Trenermøter og 

Foreldremøter (informeres på Gresvikif.no, facebook og epost) 
o Foreslår at de trykkes på ryggen til deltakere på Fotballskolen 2016 

 Samling Kvalitetsklubb, lørdag 28. november. 2 representanter fra Gresvik 
IF, Tormod og Morten Helminsen. De skal presentere hvordan Gresvik IF 
har jobbet med klubbhåndboka som et eksempel for andre klubber. Dette 
er vi stolte av. 

 
 
 
Hanne 
Knut 
 
Tormod og Morten 
Helminsen 
 

Økonomi  

 Junior og Oldboys går i minus. Køllis kontakter disse lagene for videre 
planlegging. 

 Fotballstyret har kontroll på Senior 

 Gutter 00 og Gutter 01 har slått seg sammen og er i pluss 

 Alle andre lag er i pluss  

 Vi har tjent Kr. 44313,- på kiosken hittil i år. Styret ser over kioskdriften og 
legger nye planer for 2016. 

 Minner om frist for levering av budsjett 1. desember, sendes til Daglig 
Leder 

 
Køllis 
 
 
 
 
Alle 
 

Planlagte aktiviteter/arrangement: 

 FFK Akademiet flytter 07 treningene til Skogstrand til Trondalen. Fredager.  

 Løkkefotballen er i gang fra søndag 15. november, følg med på 
facebooksiden «GIF fotball Trenere og lagedere» for å se hvilket lag som 
ansvar og datoer 

 
 
 

Barneidrett 

 Barneidretten har gjort en fantastisk ryddejobb på Rød Skole  

 Komplettert med utstyr som trengs 

 
 

Anlegg 

 Fremdrift kiosk  Venter fortsatt på vinduer, utover det er det Ingen ny 
status fra Hovedstyre 

 Ballbingen  Ingen ny status 

 Ny kunstgressbane  Her er det en prosess som pågår med kommunen. 
Hovedstyret følger opp. 

 På grunn av slitasje har det blitt lagt nytt gress foran mål i syd-enden 

 
 
 
 
 
 
 



 Husk! Flytt alle målene til kortsiden på kunstgressbanen etter endt trening, 
vi er inne i snøsesongen  Køllis informerer på facebooksiden. 

Køllis 

Annet 

 Fotballstyret, ved Morten Hanssen, har ordnet Kr. 15000,- i støtte og Kr. 
10000,- til mat til Fotballskolen i 2016, vi takker Konsumgruppen så mye  
 

 Gresvik IF har besluttet å inngå ny Byprosjektavtale 

 Gjennomgått alle Innkomne eposter 

 
 

 

 


