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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 

 
Møtenummer: 2020-06 
Dato:   16.06.2020 
Kl:   17.30 
Sted:   Klubbhuset 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer. 
Forfall:                          
 
Sakliste: 
 

Vedtakssaker: 
 
 

     Oppfølging 
Fast oppfølgingssak: Anlegg. 

 
20-04 Jentecamp. Saken fortsetter som oppfølging. 

 
20-10 Brakker. Saken fortsetter som oppfølging. 

 

20-12: Gatelag. 

 
Vedtakssaker 

 

Oppfølging 

Fast oppfølging: anlegg.  

Se sak 20-10. 
 
20-04 Jentecamp.  

Det er kommet et forslag om å arrangere jentecamp for J10-J11-J12. For å ha fokus på 

rekruttering, og kartlegge interesse for jentefotball, er det et forslag at klubben arrangerer 

ekstra jentetreninger, for eksempel lørdager i 10 uker. Dette følges opp når det lettes på 

smitteverntiltak fra FHI. 

Saken fortsetter som oppfølgingssak.    
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20-10 Brakker. 
 
Det er observert råtnende bord på noen av brakkene. Planlagt dugnad har blitt utsatt på 
ubestemt tid pga pandemien. Hovedstyret må informeres om tilsanden, og de må ta tak 
snarest for å unngå videre forverring av brakkene. 
 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 

20-12: Gatelag. 

Skal klubben tilby gatelag-aktivitet? 
Skogstrand IL har søkt om tilskudd til en 3-er bane, er det en tanke at vi kan samarbeide 
med de hvis de trenger det? Vi tar en telefon til Steinar Sørlie og hører litt rundt saken.  
 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
Orienteringssaker 
20-14: GIF-DAG/aktivitetsdag 

16. juni ble det gjennomført aktivitetsdag i Trondalen. Arrangementet ble gjennomført i 

(tidvis) flott vær, og ble en suksess. Godt gjennomført av alle deltakere, med gode 

tilbakemeldinger. 

20-15: Gressvikingen 

Det jobbes med ny utgave, arbeidet fortsetter utover høsten. Det jobbes med å slå sammen 

utgaven med nye web-sider, og den nye redaksjonen er oppe og går. Tema for utgaven er 

miljø, og det er flere interessante vinklinger på dette på blokka. 

20-16: Økonomi: 
 
Fotballstyrets økonomi er under kontroll, det er ca 405.000,- i egenkapital pr mai 2020, 
denne har økt noe siden årsskiftet. Angående trenerlønn for senior; denne skal diskuteres 
med trener i fht situasjonen med utsatt oppstart av serien. Det er viktig å beholde ham til 
neste år, og han er heller ikke uinteressert i å fortsette. Det skal være møte for senior i 
morgen, det forventes oversikt etter dette.  
 
20-17: Bysamarbeidsavtalen 
 

Det jobbes med å utarbeide et forslag til avtale før et samarbeidsmøte skal holdes med flere 

andre klubber, bl a Trosvik og Begby. Flere klubber har uttrykt uenighet i noe av hvordan 
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avtalen gjennomføres, og vil derfor samarbeide med GIF om en felles avtale med FFK. 

Fotballstyret holdes oppdatert om fremgang. 

20-18 Vinterserie: 

Kan det arrangeres en lokal vinterserie for å holde interessen oppe? 

Saken fortsetter som oppfølgingssak. 

20-19: Sosialt  

Atle Jensen skal forespørres om han vil ha en kveld som i fjor, denne gangen på Båthuset. 

Det er 2 ledige datoer her, 25.09 og 23.10.  

Saken fortsetter som oppfølgingssak. 

 

-EVENTUELT- 

Sport: 
Det har vært god deltakelse i sommer, med mange på trening. Få har sluttet, og de fleste 
trener mye. Det har gitt gode resultater også, bl. a med 6 jenter på kretslaget fra klubben. 
Flere har også hatt god utvikling siden nyttår, pga endret treningsopplegg, med mer ballek. 
Det er kjøpt inn et elekrisk apparat for hurtighetstester, som skal brukes fast. Brukes fra kull 
2009. Det er fortsatt noe behov for trenere, spesielt på 05 og 07.  
 
Det er ønskelig at keepertreningene kommer i gang igjen, dette må avklares først ifht 
regelen hvor spillere ikke kan bytte grupper før etter 48 timer. 
Det uttrykkes også bekymring med tanke på hospitering og nevnte 48-timers regel. Alle lag 
med unntak av junior har meldt på lag på grunnlag av hospitering, disse må da eventuelt 
trekkes.  
Det besluttes å kalle inn til et hastemøte med trenere/lagledere for lagene det gjelder, 
kullene 2005-2009, inkl jenter. Det skal informeres om 48-timers regelen, og tas beslutning 
om hva lagene ønsker å gjøre med tanke på påmelding osv.  Robert kaller inn, møtet er satt 
til søndag 16.08.20 kl 20:00, i Trondalen. 
 
Info fra Daglig Leder:  
Kretsen ønsker at kamper gjennomføres så godt det lar seg gjøre ihht gjeldende regler. For å 

få til dette skal det lages en registreringssystem, hvor alle som kommer i Trondalen scanner 

seg inn med en QR-kode. Denne skal gjøres godt synlig for alle. Kampvert får ansvar for 

gjennomføring, det vil også være en fra fotballstyret til stede hver kveld de første ukene for 

å bistå. I tillegg innføres følgende tiltak:  

Klubbhuset stenges. 
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Toaletter nede holdes åpne, 2 stk. Desinfisering gjøres tilgjengelig, og skal benyttes på vei 

inn og ut. Kampvert har ansvar for desinfisering av dørhåndtak og andre berøringsflater på 

slutten av dagen.  

Dommere kommer ferdig skiftet. 

Kiosk er åpen kun fra luke, kioskverter håndterer all servering. 

Slossing/sosiale medier: 

Det er noen av klubbens spillere som er observert på filmer av slosskamper i sosiale medier. 

Det er et alvorlig problem, spesielt blandt et årskull, og dette er også en kjent sak både på 

ungdomsskolen og for politiet. Skolen ser positivt på om klubben kan være med å bidra til 

en bedring, og det er ønskelig med for eksempel et foredrag. Det er viktig at klubben 

samarbeider med skole og politi rundt dette. Hovedstyret må også involveres. Morten Køllis 

ordner med foredrag, og snakker med politiet om hva klubben kan gjøre. Karin P bidrar 

også.  

 

Neste fotballstyremøte, tirsdag 25.08.2020.  

 
 

Gressvik, 13.08.2020. 

Referent: Eilen Halvorsen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


