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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer:  2022-03 
Dato:   22.03.2022 
Kl:   17:30 
Sted:   Klubbhuset, Trondalen 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer  
Forfall:                           Morten Hanssen, Tor Atle Åslie, Robert Frorud, Joar Dahle,  

Merethe Eriksen. 
 
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 

21-10: Arrangement rundt a-lags kamper 
 
21-12: Rutine for engasjement av trenere. 
 
21-13: Årshjulet 
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Oppfølging 

Fast oppfølging: anlegg.  

Se sak 20-10. 

 
 
20-10 Brakker/anlegg. 
Mål i ny ballbinge: Tverrligger i hakehøyde bør polstres. Køllis kontakter DL. Må følges opp. 
Bane Frelsesarmeen:  DL tar kontakt om flytting ifht kant.  
Ansvar for oppfølging: Karin. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
Orienteringssaker 
 
20-16: Økonomi: 
Vi er i rute med sponsorer, det er ventet å få bedre oversikt ved første kvartal. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 

 
 
21-04: Pantebod.  
Grete spiller ballen videre og samarbeider med DL.  Det planlegges et pilotprosjekt i 
Trondalen i første omgang. Tømrerlinja på Seiersborg kan bidra. De kan bygge en til Gif, om 
klubben betaler materialene og at de bygger på skolen og setter sammen på stedet.  
Skolen er i gang med å bygge bua. Vi må ha en avtale med Infinitum angående tømming og 
henting.Ansvar: Jarl 
Ansvar: Grete/Merethe 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
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. Kioskgruppe er opprettet. Møte ang gjennomføring har blitt utsatt pga 
sykdom. 
Ansvar: Grete og Eilen. 
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. kjøregodtgjørelse er spesifisert i kontrakt nå. 
politiattest krav må også spesifiseres 
DL kan sette av en dag, men er noe usikker på behov. Morten Køllis og DL skal lage rutine.  

Saken avsluttes. 
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21-13: Årshjulet 
 
MARS: 
Møte hjemmekampen 

Politiattester 

Jubileumsfest 

Dugnad søppelrydding/vask ute og inne. 
Hjemmekampen-inkl kiosk 

Lagleder forum 

SU-møte ungdom 

Trenermøte 

Dommerkurs 
 

PLAN APRIL: 
 

Leder 1 kurs for styret og andre 

Bytte/salgsdager 

Hjemmekampen 

GIF Fredag 

Kioskdrift 

Sportsutvalgsmøte 

Orientering om nye regler for dommere 

Treningstider 

Påmelding lag 6-7 

 

 

Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
  
 
 
-EVENTUELT- 

Daglig leder og Frode deltar på neste møte med informasjon om aktivt lokalsamfunn. 

Sak fra lag G2012: 

Hei ;-) 

 

Hvordan er det med dommere for denne sesongen?  

I fjor dømte vi foreldre ettersom de tre unge  dommerne i klubben ikke hadde tid til å ta 
oppdrag.  

I år skal gutter 2012 spille 7'er fotball og foreldre ønsker at vi bruker dommere til dette.  

Og det er ønsket å arrangere cup i 2022 eller 2023 som inntektsbringende tiltak.  

Kanskje andre lag er interessert i å samarbeide om det?  

Mvh Marianne Storm  

Oppmann gutter 2012 fotball gresvik if. 

Svar fra FS ang dommere: 
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Hei! 

Vi diskuterte klubbdommere på forrige styremøte, og vi vil arrangere informasjonsmøte for 
lag i aldersgrupper som er aktuelle for å bli klubbdommere. Dette møtet vil finne sted i 
begynnelsen av april. Kurset for å bli klubbdommer er nettbasert, og dette er en ypperlig 
måte for ungdom å tjene penger.  

Jeg har tidligere vært kretsdommer, og kan er derfor godkjent som klubbdommer. Jeg stiller 
meg gjerne til rådighet for å dømme i barnefotballen. 

Mvh 

Jarl Persson 

Angående cup: G2012 står fritt til å arrangere i 2022, i 2023 vil klubben mest sannsynlig 
arrangere egen cup. FS minner om mangel på baner framover, husk å ta med dette i 
betraktningen. 

 

Rekruttering av dommere: 

FS inviterer som nevnt til pizzakveld i Trondalen for å aktivt rekruttere flere klubbdommere. 
Det vil bli obligatorisk oppmøte, og møtet skal holdes før påske. 

Ansvar: Køllis, Arnie, Tor Atle, Jarl. 

 

Jarl har vært på kick off med krets: Interessant og lærerikt arrangement, det ble snakket 
mye om rekruttering, antall spillere generelt har hatt nedadgående trend siden 2016.  

Det er frafall av spillere på enkelte lag. FS er bekymret og ønsker å opprette dialog om hva vi 
kan gjøre. God kommunikasjon er viktig, vi ønsker derfor å  invitere lagledere til et 
fotballstyremøte/dialogmøte i første omgang. 

 

Neste fotballstyremøte 26.04.2022 kl 17:30 

Gressvik, 27.03.2022 

Referent: Eilen G Halvorsen 

 

 

 
 

 


