
Fotballstyremøte 
 

Dato: 7. september 2016 

Tilstede: Knut Gulbrandsen, Eivind Pettersen, John Morten Johannesen, Morten Hanssen, Arnie Johansen og Hanne 

Verbeek 

Gjester: Tor-Arne Borge og Anne Lundeblad 
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Agenda Ansvar 

Kvalitetsklubb 

 Presentasjon av 2 nye medlemmer i fotballstyret, fra 2017 
o Tor Arne Borg (trener jenter 07) vil ta hovedansvaret for 

jentefotballen i Gresvik IF. Blir med på Jenteseminaret 10. 
september sammen med Marius Rustøy Hansen 

o Anne Lundblad (trener jenter 07)  

 Gjennomfører Trener/lagledermøte (28. oktober 2016) med agenda på 
blant annet krav til kvalitetsklubb 
o Sende påminnelse til lagledere/trenere per lag om arrangementet 

og påmelding innen 1. oktober, epost til Hanne eller Morten J. 
 Møteplikt for trener/lagleder 
 Treningstider 
 Lagleders oppgaver 

 Tema for neste års «Trygge rammer»: 
o Ernæring. Vi velger ernæring fordi det er et tema vi føler vi kan 

være med på påvirke i positiv retning både i form av hva vi har av 
utvalg i kiosken, men også hva vi oppfordrer barna våre til å 
spise/velge på cup`er etc. Dette temaet skal være tydelig i vår 
kommunikasjon med trenere, lagledere, foreldre, barn og alle vi er 
i kontakt med  

 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne 

Økonomi 

 Fortsatt stort fokus på å få økonomien på rett vei i Gresvik IF generelt. 
o Lagene har tatt tak i å få inn penger for medlemsavgift –og 

deltakeravgift  

 Kiosken: Her må vi ha en gjennomgang av avtaler, vareutvalg og prising. 
Dette gjøres på vår samling 24. september. 

 Brakkene mangler noe materialer: For å få ferdigstilt, trengs det penger og 
disse pengene må vi be om fra lagene. Vi kontakter en av 
kontaktpersonene for brakkene for å finne ut hvor mye det er snakk om 
per lag.  

o Vi ønsker en sum per lag for å ha en brakke, bør derfor kreve en 
sum for alle nye lag. Summen som bestemmes øremerkes til 
vedlikehold av brakkene. 

Knut 

Barneidrett Eivind 



 Aktivitetsdag i Trondalen, ca 110 barn som møtte. Bra arrangement, ca 
7000,- i overskudd. A-laget stilte på en del poster, veldig positivt! 

 Daglig leder har hatt oppstartsmøte med 2008 sine trenere/lagledere, 
trenerkoordinator Joar var også tilstede. 

 
 

Anlegg 
 

 

Planlagte aktiviteter/arrangement 

 Minifestivalen arrangeres for 2. gang i Trondalen, søndag 11. 
september kl. 11.00 – 14.00. Barn født 2010. 
o Kampverter 
o Trenger 5 dommere 
o Kiosk 
o Vi må håndtere parkering 
o Opp-rigging 
o Ned-rigging 
o 3 oppblåsbare baner, 2 vanlige 

 
 
 
Fotballstyret 
Guttelaget stiller 
Juniorlaget 
Tormod Hermansen 
 
Juniorlaget 
 

Annet 

 Besvart innkomne eposter 

 
 

 


