
 

 

Fotballstyremøte 
Dato: 1. Juni 2016 

Tilstede:  

Agenda 

 Kvalitetsklubb 

 Økonomi 

 Planlagte aktiviteter/arrangement 

 Barneidrett 

 Anlegg 

 Annet 

Agenda Ansvar 

Kvalitetsklubb 

 Kampvert, vi må gå foran som gode eksempler. Bruke vest! 

 Det er laget en stor og fin oversikt over baneinndelingen (gress og 
kunstgress) som skal henges opp på klubbhuset (gjerne også på ny kiosk 
når den står klar) 

 Arrangementet «Minifestivalen» lørdag 21. mai var en suksess. Vi har fått 
mange gode tilbakemeldinger på arrangementet som var for 2010 barna. 
Banene vi brukte (oppblåsbare) fungerte perfekt. 
Kiosken (som ble holdt av 02-gruppa) tjente gode penger  
Bra jobba! 

 
ALLE 
 
 
Daglig Leder 
 

Økonomi 
Ikke noe nytt 

Knut 

Barneidrett 
«Prosjekt Empatisk barneidrett» ønsker å sette barneidretten på agendaen i din klubb 
og samtidig skape et nettverk i Fredrikstadidretten rundt barn og idrett. 

Fredrikstad Idrettsråd (FRID) inviterer klubbene i Fredrikstad til å bli med i en felles 
plattform for å skape en stadig bedre barneidrett. 

Prosjektet starter opp høsten 2016 og omfatter i første omgang to tiltak: 

• KURSKVELDEN «Empatisk barneidrett» som er gratis og kan gjennomføres i 
klubben eller i lokalmiljøet 

• ET NETTVERK med fokus på å videreutvikle barneidretten i Fredrikstad. 

Eivind er påmeldt for Gresvik IF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eivind 

Planlagte aktiviteter/arrangement 

 Onsøymesterskapet blir lørdag 4. juni 2016.  
o Arrangementet er under kontroll så langt  

Vi har spurt de ulike gruppene om å være med å bidra til de ulike 
postene vi skal ha, men kun 02 og 07 har vist sin interesse. Det er 
litt skuffende, vi vil gjerne at flere grupper viser engasjement og 
her er det jo også penger å tjene. 
 

 Fotballskolen holdes første uka i sommerferien, 20. – 23. juni 2016 

 
Køllis og Hanne  
 
 
 
 
 
 
Knut 

Annet 

 Besvart innkomne eposter 

 Vi gleder oss over at brakkene ved kunstgressbanen snart er på plass 

 Ny kioskansvarlig er Mette-Lise Dahlin (02 mamma). Hipp hurra   

 
 



 

 

 


