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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer:  2021-05 
Dato:   25.05.2021 
Kl:   20:00 
Sted:   Klubbhuset, Trondalen 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer. 
Forfall:                           Morten Hanssen, Tor Atle Åslie, Joar Dahle 
 
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 
 

 
20-16 Økonomi. 

21-04: Pantebod 

21-05: Samarbeid mellom håndball og fotball 
 
21-06: BIG 
 
21-07: Verdidager 
 
21-08: Proff trener til ungdomsavdelingen 
 

Oppfølging 
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Fast oppfølging: anlegg.  

Se sak 20-10. 

20-10 Brakker/anlegg. 
 
Det er endel skader på juniorlag. Laget bruker Merkurbanen 2 ganger pr uke. Det er for lite 
fyll i kg-banen i Trondalen.  
Forslag fra Morten Køllis: Banen må etterfylles. Forslaget tas opp med DL. 
 
Forslag om etterfylling er tatt opp med DL. Utfordringen er at pad er for tynn. Ny 
kunstgressbane er forventet neste år, og denne vil bli bedre. Kommunen følger 
vedlikeholdsplan, og holdes varme slik at dette etterfølges.  
Ansvar: Arnie og Morten Køllis. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
Orienteringssaker 
 
20-16: Økonomi: 
Ikke noe nytt på økonomi på dette møtet. 
 
21-04: Pantebod.  
Grete spiller ballen videre og samarbeider med DL.  Det planlegges et pilotprosjekt i 
Trondalen i første omgang. Det jobbes med praktisk løsning. 
Ansvar: Grete. 
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. Karoline/Joar som koordinatorer 
fortsetter. Kommunikasjon må på plass. Klubben bør ta stilling til saken. Saken fortsetter når 
håndball har fått ny leder. 
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. rekrutteringsplanen ikke på plass foreløpig. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
21-07: Verdidager:  
Kombineres med aktivitet i september. GIF-jogg planlegger arrangement, de ønsker 11. 
september som dato for dette. Baner må reserveres.  Det foreslås å slå sammen verdidag og 
arrangementet, Det er ønskelig å sette en komite med deltakere fra fra alle avdelinger. 
Klubbens verdier står sterkt i fokus denne helgen, og det er viktig å bygge klubbkultur. 
Medlemmer vil bli involvert i bevisstgjøringen av klubbens kjerneverdier og 
holdningsskapende arbeid. Komiteen jobber med innhold og praktisk gjennomføring. 
Medlemmer fra fotballstyret er: Grete og Karin.  
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Frode/Morten Køllis sørger for komitemedlemmer fra de andre avdelingene 
 
21-08: Proff trener til ungdomsavdelingen:   
Saken jobbes godt videre med.  
 
-EVENTUELT- 
 
  
Sport: 
 
Boikott av Qatar: 
Forbundet boikotter ikke. Fotballstyret ønsker å forholde seg nøytrale inntil videre.  
 
Kvalitetsklubbkriterier skal revideres. 
Ansvar: Arnie.   
 
Hospiteringsregler:  
Regler sendes ut og leses gjennom og godkjennes på mail til Arnie. 
 
Økt aktivitet utenom trening i Trondalen:  
Det er mange som besøker Trondalen. Dette genererer mer søppel, og barnehagen må ofte rydde 
uteområder. Det skal lages en liste til trenere/lagledere hvor hvert lag får ansvar for å ta en 
rydderunde før trening. Det skal også diskuteres med DL muligheten for å sette opp et kamera. 
Ryddeliste er på plass. 
Ansvar: Robert.    
Sak avsluttes. 
 
Innspill fra Frode/DL: 
Det etterlyses kontrakt for to trenere. Det er viktig å få på plass det formelle rundt utgifter.  
Ansvar: Morten Køllis. 

 
Det etterlyses informasjon fra hovedstyret angående utbyggingsplaner. Det henvises til 
referater fra hovedstyremøter som ligger tilgjengelig på våre nettsider. 
  
Neste fotballstyremøte, tirsdag 15.06.21 kl 18:00. 

Gressvik, 25.05.2021. 

Referent: Eilen Halvorsen. 


