
Fotballstyremøte 
 

Dato: 26. Januar 2016 

Tilstede: John Morten Johannessen, Knut Gulbrandsen, Knut Gulbrandsen og Hanne Verbeek 

Agenda 

 Kvalitetsklubb 

o Våre verdier 

o Trygg trafikk 

o Ny aktivitetsplan 

 Økonomi 

 Planlagte aktiviteter/arrangement 

o Fest 12. mars 

o Fokus på A-lagskampene 

o Fotballskolen 

o Arrangør av Minifestival? 

o Onsøymesterskapet 

 Barneidrett 

 Anlegg 

 Annet 

o Utstyr A-lag og Junior-lag 

o Retningslinjer for påmelding til cup 

o Innkomne mailer 

Agenda Ansvar 

Kvalitetsklubb 

 Vi skal være tydelige på vårt fokus om «Trygg trafikk» i vår kommunikasjon 
med Trenere/lagledere og andre frivillige rundt fotballen i GIF. Disse skal 
videre kommunisere dette til sine lag. Våre verdier er også noe vi ønsker 
det skal fokuseres på i kommunikasjon med Trenere/Lagledere og foreldre 
i form av møter som avholdes. Dette er eget punkt på neste trenermøte 

 Det er noen små justeringer som må gjøres i forslag til ny 
aktivitetsplan/sportsplan. Morten Hansen tar disse endringene med 
Hovedstyre og Daglig leder, slik at den kan godkjennes  

 
Køllis 
 
 
 
 
Morten Hanssen 
 
 

Økonomi 
Fotballen i GIF har god økonomi  Vi har gjennomgått alle lag og de aller fleste lag 
går med godt overskudd. 

 
Knut 

Planlagte aktiviteter/arrangement 

 Fest 12. mars, planleggingen er i gang. Dette er en fest fotballstyret i 
Gresvik IF inviterer til, en slags kick-off på seriestarten. Det vil bli sendt ut 
invitasjon på epost, samt lagt på facebooksiden til Trenere og Lagledere 
om kort tid.  

 Fokus på A-lagskampene, det kommer mer informasjon når det nærmer 
seg seriestart 

 Fotballskolen 
o Planleggingen er i gang 
o Fotballskolen holdes første uka i sommerferien, 20. – 23. juni 2016 
o Invitasjoner blir sendt ut i vinterferien 

 Arrangør av Minifestival? Fotballstyret har besluttet å søke om å være 

 
Fotballstyret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



arrangør av Minifestivalen 2016. Morten Hanssen kontakter Daglig Leder 
om å legge inn søknaden. Vi danner deretter en prosjektgruppe som vil ta 
seg av dette arrangementet om vi får oppdraget. Ønsker du mer 
informasjon om denne festivalen, kan du kontakte Morten Hanssen 

 Onsøymesterskapet blir lørdag 4. juni 2016. Dette er en cup med lag 
bestående av Gresvik og Lervik lag i alle årskull, vi avslutter cup`n med A-
lagskamp (Gresvik – Lervik). Cup`n er i Trondalen. Vi i fotballstyret vil 
informere trenere og lagledere om kort tid via epost og facebook 

Morten Hanssen 
 
 
 
 
Tommy Brevik 

Barneidrett 
Ikke noe nytt 

 

Anlegg 

 Fremdriftsplan ny kunstgressbane 

 Status ny kiosk 

 Status ballbinge 
Vi etterlyser informasjon fra Hovedstyre vedr. fremdrift av disse. Morten Hanssen 
tar dette med Hovedstyret. Både facebook-gruppen, samt gresvikif.no er fin arene 
for informasjon om dette. 

 
 
 
 
Morten Hanssen 

Annet 

 Fotballstyret ønsker å kjøpe dresser til Trenere og koordinatorer i Gresvik 
IF. Køllis organiserer prøving og Morten Hanssen skaffer utstyr å prøve  
Køllis kommer tilbake til når dette kan skje, vi ønsker selvfølgelig at det 
skal skje så fort som mulig. 

 
Morten Hanssen 
Køllis 

  

 


