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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer:  2021-01 
Dato:   19.01.2021 
Kl:   18:00 
Sted:   Klubbhuset 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer. 
Forfall:                           Tor Atle Åslie 
 
Sakliste: 
 
Vedtakssaker: 

Oppfølging 
Fast oppfølgingssak: Anlegg. 
 
20-10 Brakker/Anlegg. Saken fortsetter som oppfølging. 

● Brakker 
● Kunstgress 3-er baner 
● Vedlikehold nett  
● Banevedlikehold 
● Sveising av mål 
● Instruks for sikring av mål 
● Gjerde rundt bane ferdigstilles 

 
 

20-16 Økonomi. 

20-22: El-Sjekk. 

21-01: Informasjonsflyt 
21-02: Hospitering/differensiering 
21-03: Medlemsfordeler 
21-04: Pantebod 
21-05: Samarbeid mellom håndball og fotball 
21-06: BIG 
21-07: Uorganisert aktivitet for å øke rekruttering? 
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Oppfølging 

Fast oppfølging: anlegg.  

Se sak 20-10. 

20-10 Brakker/anlegg. 
Målene beveger seg ved mye vind. En instruks for sikring må utarbeides. Saken informeres 
om på lagledermøte. 
Gjerdet rundt banen må ferdigstilles. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
Orienteringssaker 
 
20-16: Økonomi: 
Egenkapital ser ut til å øke til nesten 500.000. Klubben kommer til å gå ca 1.2 MNOK i 
overskudd i 2020. Lav aktivitet gir lave kostnader. Frode orienterte kort om pågående ideer 
og prosess rundt eventuell anleggsutvikling i Trondalen.  
 
20-22: El-Sjekk: 
El-sjekk er utført. 
Saken avsluttes. 
 
21-01: Informasjonsflyt 
Det etterlyses bedre flyt i informasjon og kommunikasjon mellom klubb og lagene. 
Følgende forslag til ansvar for informasjon og svar på henvendelser til fotballstyret er satt 
opp, og vedtas på neste styremøte: 
 
Henvendelser til fotballavdelingen (via DL/kontoret) som skal svares ut av andre enn DL skal 
videresendes til kontaktpersoner for aktuell avdeling og besvares ila. tre dager: 

● Fotballstyret: Til Fotballformann 

● Senioravd: Til Seniorleder, kopi til leder i fotballstyret og sportslig leder. 

● Ungdomsavd: Stiles til Ungdomsleder, Kopi til leder i fotballstyret og trenerkoordinator, og 

sportslig leder. 

● Øvrig: Sekretær i fotballstyret 

  

● Henvendelser på facebook. Sekretær i fotballstyret følger opp og fordeler. 

Saken settes som vedtakssak på neste f-styremøte. 
 
 
 
21-02: Hospitering/differensiering: 
Lag 2011 ønsker å melde på et lag i årgangen over, for å gi de beste en arena. F-styret 
mener at det er en bedre løsning å heller samarbeide om treninger og spill. Joar/Robert 
snakker med lagene angående dette og informerer f-styret. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
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21-03: Medlemsfordeler. 
Sulland Moss ønsker å tilby klubbens medlemmer 5000,- ved kjøp av bil, som de kan gi til 
«sitt» lag. Tilbudet kan legges ut f.eks under Medlemsfordeler på ny web-side. Frode og DL 
snakker videre om saken. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
21-04: Pantebod.  
Det kommer forslag om å sette opp en liten hytte/bod hvor man kan levere pant til inntekt 
for klubben. Et eksempel er Skeid som har en slik bod. Video legges ut på fotballstyrets 
Facebookside. Må dette søkes om?  
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
21-05: Samarbeid mellom håndball og fotball. 
Det er ønskelig med bedre samarbeid mellom håndball og fotball, eksempelvis ved at det 
legges til rette for at spillere kan trene begge deler. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
21-06: BIG 
Det er også et ønske om et samarbeid med BIG hvor utøvere får spille håndball eller fotball i 
tillegg til treninger med BIG. Arnie tar opp dette som egen sak på hovedstyremøte. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
21-07: Uorganisert aktivitet for å øke rekruttering? 
Kan det settes i gang en uorganisert rekrutteringsaktivitet? Det er ønskelig å skape sosiale 
møteplasser for ikke-medlemmer i Trondalen. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
-EVENTUELT- 

Sport: 
Senior: Det er planlagt oppstart 24. april, men dette er fortsatt usikkert p.g.a restriksjoner 
og koronasituasjonen. Laget har begynt med løpetrening. Det kommer et forslag om å gi en  
påskjønnelse til spillerne, for eksempel treningskort på Pluss. Arnie og Morten H kaller inn til 
møte og diskutere hva de eventuelt trenger.  
Joar og Arnie har hatt møte med aktuell trener for ungdomsavdelingen. Vedkommende er 
interessert og meget kvalifisert. Det er flere kandidater på blokka, og prosessen er i gang. 
Det presiseres at en arbeidsbeskrivelse må være klar og tydelig.  
 
Ungdomsavdelingen: 
Vedrørende turneringer i utlandet; skal dette være valgfritt eller skal det være på faste 
steder? Etter fylte 12 år er det valgfritt, skal f-styret legge føringer her? Det er enighet om at 
det må være økonomisk forsvarlig.  
Det er for tiden utfordringer med snø, og måking av banen. Det er ønskelig at lagene 
benytter ballbingen i stedet for kg-banen, siden den ikke kan måkes når det snør. Det er 
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også håp o at Østfoldhallen åpner igjen etter nye restriksjoner. Er det en ide å utfordre 
Brønnboring på et prosjekt ang grunnvarme? Det foreslås å hente inn pris på dette.  
Det informeres om at Trosvik går inn i Bysamarbeidet igjen. 
 
Neste fotballstyremøte, tirsdag 26. februar 2021 kl 18:00 (Årsmøte) 

 
Gressvik, 20.01.2021. 

Referent: Eilen Halvorsen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


