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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer:  2022-05 
Dato:   24.05.2022 
Kl:   17:30 
Sted:   Klubbhuset, Trondalen 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer  
Forfall:                           Joar, 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: 
Foreløpige prognoser viser et underskudd ved årsslutt på drøyt 100.000. Utviklingen følges 
hver måned da avvik fra budsjett forekommer på flere poster.  Iflg nye prognoser minker 
minus noe. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 

 
21-04: Pantebod.  
Grete spiller ballen videre og samarbeider med DL.  Det planlegges et pilotprosjekt i 
Trondalen i første omgang.  
Skolen er i gang med å bygge bua. Vi må ha en avtale med Infinitum angående tømming og 
henting. 
Vi skal bestille materialer og få de kjørt til skolen, så bygger de.  
Ønsket plassering er mellom kiosken og treet mot klubbhuset. Det må graves til fundament, 
fs tar dette på dugnad når boden nærmer seg ferdigstilt. Forslag om at pensjonistene gjør 
klart til tømming og henting. 
Ansvar: Grete/Merethe/Jarl 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
21-10: Arrangement rundt a-lags kamper: 
Det settes opp liste på oppgavefordeling for smidig gjennomføring. Dette fortsetter 
gjennom sesongen,og sendes til involverte en uke fær hver hjemmekamp. 
Ansvar for liste: Eilen 
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, byttes med avslutning for trenere/lagledere midten av juni. Holdes på 
klubbhuset 
Sportsutvalgsmøte/ungd. 
GIF Ekstra stoppet 
GIF Utvikling fredager 
GIFFO nytt opplegg 
Barne FB Forum 



3 
 

Trenermøter 

Tlf kultur trening, garderober mm 

Seniorutvalgsmøte 
 
PLAN JUNI 
Gressvikingen 
Hjemmekampen 
Friviligfest vår-flyttes til høsten som oppstartsfest 
Laglederforum 
Sportsutvagsmøte/ungd 
Fotballskole: Flyttet til august 
GIF Utvikling. 
GIFFO.  
Stjernelaget. Morten Helminsen styrer dette. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
-EVENTUELT- 
 
Rekruttering dommere: 
Liste med fordeling av dommere er ok. 
Det skal holdes møte med dommere, settes asap. Det bør diskuteres et forum hvor de kan 
kommunisere, de vet best selv hva som fungerer optimalt. Shorts og trøyer er bestilt.  
Ansvar: Tor Atle. 
 

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

Forslag om å benytte TFA til trenerutdanning Det kan settes opp trenerkurs del 1 fort unge 
f.eks i septemberEt godt eks er Lisleby sin modell, det kan hentes inspirasjon derfra. 

 

Det ble også diskutert rekruttering til GIFFO. Det er lagt ut sak på Facebook og nettside i 
dag. Dette er et gratis tilbud, vi følger med og ser om det kommer medlemmer til klubben 
som følge av tiltaket 

 

Kamera for live streaming av kamper: Hva er status? 

Vi har bestilt v2, dette skal komme i juni. 

 

Gressvikingen er i gang, håper på å få det ut før ferien 

Ny kg-bane: Kommunen har forespurt klubben om utsettelse, vi mener dette må komme i 
gang nå og har argumentert for dette til kommunen. Vi venter på svar ang dette. 
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Neste fotballstyremøte 21.06.2022 kl 17:30 

Gressvik, 28.05.2022 

Referent: Eilen G Halvorsen 

 

 

 

 

 
 

 


