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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer:  2021-08 
Dato:   19.10.2021 
Kl:   17:30 
Sted:   Klubbhuset, Trondalen 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer. 
Forfall:                           Morten Hanssen 
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 

21-07: Verdidager 
 
21-10: Arrangement rundt a-lags kamper 
 
21-11: BIG/Samarbeid håndball-fotball 
 
21-12: Rutine for engasjement av trenere. 
 
21-13: Årshjulet 
 
21-14: Rutine for sportsutvalget. 
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Oppfølging 

Fast oppfølging: anlegg.  

Se sak 20-10. 

 
 
20-10 Brakker/anlegg. 
Det vurderes å sette ned eller slå av varmen hvis strømprisen stiger.  
Ny tribune er på plass etter meget god innsats og Spleis. Spleien blir stående ut oktober for å få det 
aller siste på plass. Gjerde ved kunstgressbanen skal tas ned for å få tribunen ordentlig på plass. 
Brakker må ryddes, og koder til dørene byttes 1. november.  

Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
Orienteringssaker 
 
20-16: Økonomi: 
Ikke noe nytt på økonomi denne gang. Det kommer inn gode sponsorinntekter. Det går som 
budsjettert og planlagt. 
Gressvikingen; utgivelse er noe forsinket, men er planlagt distribuert i oktober/november. 
 
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. Det skal være en framdriftsplan 
klar til neste fotballstyremøte 
Ansvar: Grete. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
21-07: Verdidager:  
Det har vært lite engasjement rundt skjema angående klubbverdier, vi har mottatt få svar. 
Forslag: Be lagene gå gjennom skjema sammen og komme med et felles svar, innen en satt 
frist. Hensikten er å forankre verdiene i klubben, og det er et ønske at alle lag skal levere et 
svar. Det mangler fortsatt noen skjemaer. 
Ansvar: Arnie 

Saken avsluttes etter gjennomgang av innkommet skjema fra lagene. 
 
 
21-10: Arrangement rundt a-lags kamper: 
Fotballstyret tar medansvar for å løfte arrangement rundt A-lagskamper. Det inviteres til 
samtale med trener før kamp, serveres kaffe og vafler. Mange eldre deltar, fs inviterer enda 
fler, også yngre. Det skal også opprettes en egen kioskgruppe som stiller på a-lags kamper.  
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
21-11: BIG/Samarbeid håndball-fotball: 
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Fotballstyret må finne ny barnefotballansvarlig, ikke funnet ennå. DL kontaktes for å få en 
oversikt over hvem som er med rundt lagene, for få engasjert foreldre rundt alle grupper. 
Klubben har god økning i medlemmer. Det jobbes videre med å finne riktig kandidat. 
Det er også ønskelig å starte opp med rekruttering til jentelag i forbindelse med ny struktur i 
BIG. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 

21-12: Rutine for engasjement av trenere. 
En bedre rutine bør utarbeides for godtgjørelse, forslag er en dag pr uke hvor DL kan møtes i 
Trondalen angående kommunikasjon.  
DL kan sette av en dag, men er noe usikker på behov. Morten Køllis og DL skal lage rutine.  

 
 

21-13: Årshjulet. 
Nytt årshjul for fs på samling på Hankø i slutten av oktober. DL finner lik modell til alle avdelinger 
hvis ikke eksisterende kan brukes.  
 

21-14: Rutine for sportsutvalget. 
 
Nytt møte i SU satt til 25.oktober og SU gjenopptar rutine med faste møter hver 14. dag. 
 

-EVENTUELT- 
 
-Samling for fs på Hankø 29-30.oktober:  
Kvalitetsklubbdokumenter skal gjennomgås, samt planlegging av årshjul. Egen innkalling og agenda 
kommer. 
 
-Vi tester ut foredraget «Hva syns dere æ?» med Kurte, for å se om det kan være interessant for 
flere lag.  
 
-GIF-FFO: Det skal holdes foreldremøte i morgen 20.10.21, og et infomøte i dag 19.10. Det 
planlegges for oppstart i november.  
 
-Publikumskampen: Arrangement hele dagen i Trondalen; frokostmøte med bedrifter hvor flere er 
invitert. FS oppfordres til å tenke på om det er flere bedrifter kan inviteres.  
Sponsorer bidrar med en kronesum pr tilskuer. Det planlegges godt og målet er så mange som mulig 
på tilskuerplass denne kvelden. 
 

 
Neste fotballstyremøte, tirsdag 23.11.21 kl 18:00. 

Gressvik, 19.10.2021. 

Referent: Eilen Halvorsen. 

 
 

 
 


