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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer:  2022-04 
Dato:   26.04.2022 
Kl:   17:30 
Sted:   Klubbhuset, Trondalen 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer  
Forfall:                           Morten Hanssen, Tor Atle Åslie, Grete Pettersen, Morten Køllis. 
 
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 
 
21-13: Årshjulet 
 
 
Oppfølging 

Fast oppfølging: anlegg.  

Se sak 20-10. 
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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.  
Foreløpige prognoser viser et underskudd ved årsslutt på drøyt 100.000. Utviklingen følges 
hver måned da avvik fra budsjett forekommer på flere poster. 
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: Grete/Merethe/Jarl 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
21-10: Arrangement rundt a-lags kamper: 
Første hjemmekamp gjennomført med noen utfordringer/mangler. Det settes opp liste på 
oppgavefordeling for smidig gjennomføring. 
Ansvar: Grete og Eilen. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
21-13: Årshjulet 
PLAN MAI 
Hjemmekampen, ansvarsliste sendes til involverte. 
Kioskdrift: Anne fortsetter, vaktliste er utarbeidet  
Rekeaften 
Sportsutvalgsmøte/ungd. 
GIF Ekstra 
GIF Utvikling 
GIFFO 
Barne FB Forum 

Trenermøter 

Tlf kultur trening, garderober mm 

Seniorutvalgsmøte 
 

Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
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-EVENTUELT- 
Aktivt lokalsamfunn, se egen presentasjon. V/ Frode 
FS utfordres på å skape/finne aktivitet slik at vi blir bærekraftige på aktive lokalsamfunn 
etter 2 år, evt utvikle de aktiviteter vi allerede har.  
 
Rekruttering dommere: 
Det har blitt gjort en flott jobb med rekrutteringsmøte, og det har meldt seg 16-17 stk som 
er interessert, eller allerede har tatt klubbdommerkurs allerede. 
For at alle skal få prøvd seg likt skal det settes opp en liste over hvem som dømmer hvilke 
kamper.  
Ansvar: Tor Atle. 
Det er også viktig å minne alle på hvordan vi møter dommere, og dette tas opp på 
trener/lagledermøter, samt et skriv på facebook og hjemmeside. 
Ansvar for tekst: Eilen  

 

FS vil invitere ungdomstrener T F Aune til fotball styremøter framover.  

Det ble også diskutert rekruttering til GIFFO 

Fotballskole: Jarl kaller inn til planleggingsmøte. 

 

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.  

Alle spillere er invitert til møte neste onsdag. 

 

 

Neste fotballstyremøte 24.05.2022 kl 17:30 

Gressvik, 28.04..2022 

Referent: Eilen G Halvorsen 

 

 

 
 

 


