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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fotballstyremøte. 
 
Møtenummer:  2022-07 
Dato:   23.08.2022 
Kl:   17:30 
Sted:   Klubbhuset, Trondalen 
Innkalt:              Alle fotballstyremedlemmer  
Forfall:                           Joar, Merethe 
 
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  
● NY:Trapp foran klubbhuset 
● NY:Strøm til kampur 
 

 
20-16 Økonomi. 

21-04: Pantebod 

21-10: Arrangement rundt a-lags kamper 
 
21-13: Årshjulet 
 
22-14: Ny markedskontakt 
 
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. Tor Atle sjekker på jobb hva som 
kan benyttes som polstring. 
Ansvar for oppfølging: Karin. 
 
Det planlegges en ryddedugnad på hele området, 1. september kl 17:00. 3 pers fra hvert lag, 
fs organiserer. DL involveres på hovedstyremøte 24.08.  
Ansvar for innkalling på Facebook: Arnie. 
 
Skal det klargjøres for tribune ifbm ny kg-bane? Løftes til hs-møte 24.08. 
 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
Orienteringssaker 
 
20-16: Økonomi: 
Utdrag fra halvårsrapport: 
Økonomiske prognoser andre halvår -22 
Grunnet nytt regnskapssystem og uforutsigbare fremtidige planer på kostnad og 
inntektssiden lar det seg p.t ikke å gjøre å tallfeste prognoser for 2022 før styret har tatt 
noen beslutninger som berører økonomien. Det anbefales derfor at prognoser og nye 
budsjetter andre halvår 2022 behandles på kommende fotballstyremøte ( r ) – i 
sammenheng med eventuelle ideer om mulige fremtidige kostnadskrevende tiltak. 
Avslutningsvis nevnes at fotballstyret oppsummert kan oppleve en rimelig trygg økonomisk 
situasjon, i all den tid styret pr 30.06.22 har kr. 526.395,- i oppspart egenkapiital. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 

 
21-04: Pantebod.  
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: 
Arrangementene gjennomføres på en smidig måte, og egen gruppe på Facebook fungerer 
som det skal. God rutine er innarbeidet. 
Ansvar: Grete og Eilen. 
Saken avsluttes. 
 
21-13: Årshjulet 
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PLAN AUGUST 

Hjemmekampen 
Kioskdrift: Anne fortsetter, vaktliste er utarbeidet  
Seniorutvalgsmøte 
Laglederforum 
ABC lagledermøte 
Sportsutvalgsmøte/ungd. 
Delkurs 1 og 2 
GIF Ekstra 
GIF Utvikling fredager 
GIFFO nytt opplegg 
Barne FB Forum 

Trenermøter 

Tlf kultur trening, garderober mm 

Oppstartsmøte 7åringer 

Følge 7 og 8 åringer på trening 

Fotballskole 

 
PLAN SEPTEMBER 
Hjemmekampen 
Kioskdrift 
Bry deg seminar 
Friviligfest vår-flyttes til høsten som oppstartsfest 
Laglederforum 
Sportsutvagsmøte/ungd 
GIF Ekstra 
GIF Utvikling. 
GIFFO.  
Stjernelaget. Morten Helminsen styrer dette. 
Treneransettelser klare 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
22-14: Ny markedskontakt 
Frode faser ut sin jobb som markedskontakt. FS må ta stilling til om det skal ansettes en 
person på deltid/heltid som kan ivareta sponsorer og evt ha andre oppgaver. 
Saken fortsetter som oppfølgingssak. 
 
 
-EVENTUELT- 
 

Tom Freddy Aune fortsetter til oktober, deretter begynner han i ny jobb i kretsen. Det 
diskuteres planer videre om hans jobb skal erstattes, evt om vi skal ansette flere 
trinntrenere. Dette må på plass så snart som mulig. Sportsutvalget bør ha et nytt møte og 
legge fram forslag til fotballstyret for fremdrift.  
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Evaluering fotballskole:  

75 deltakere. Positive tilbakemeldinger, godt gjennomført til tross for varmen, god hjelp fra 
frivillige. Veldig bra med ekstra aktiviteter som turn og orientering, svært bra faglig opplegg 
v/Joar og Tom Freddy. Det lages en slags mal på hvordan så store arrangement 
gjennomføres. Et forslag til neste år er aktivitetsskole med fotball. 

 

Sprinklet Opp v/GIF joggen arrangeres 11. september kl 12:00. 

 

Stormøte for alle styrer holdes den 30.august. 

 

Bry Deg seminar arrangeres onsdag 28.09, foredragsholdere er klare. Løftes til hs, og tas opp 
på stormøte 30.08.  

Ansvar for å lage flyer som sendes ut snarest: Frode 

 

 

 

 

 

 

Neste fotballstyremøte 13.09.2022 kl 17:30 

Gressvik, 24.08.2022 

Referent: Eilen G Halvorsen 

 

 

 

 

 
 

 


