Referat fra hovedstyrets møte ang valg av ny
utstyrsleverandør - 4.sept 2014
Tilstede: Tormod Hermansen, Morten Hanssen, Ingrid Sandrud, Morten Helminsen,
Freddy Magnussen, Christoffer Johansen og Kjetil Føreid
Forfall: Hilde Rossing, Pål Valbjørk og Marianne Antonsen

1. Bakgrunn, hensikt og målsetting med møtet
Fire utstyrsleverandører har besvart kravspesifikasjonen vi sendte ut. Disse fire er:


UMBRO (Scantrade AS)




Adidas
Select



Hummel

Daglig leder (DL) satte svarene sammen i en matrise og sendte denne til hovedstyret
den 28. august. Med utgangspunkt i matrisen ble hovedstyret kalt inn til møte med
målsetting å komme fram til enighet om hvilken utstyrsleverandør vi skulle velge.
Valg av lokal leverandør var ikke noen målsetting med møtet.

2. Drøfting
Alle faktorer fra kravspesifikasjonen ble gjennomgått. Det ble lagt spesiell vekt på
følgende absolutte og viktige krav vi hadde satt:


Leveringsdyktighet (absolutt-krav)



Kvalitet på produktene (absolutt-krav)



Lagervare (viktig-krav)



Servicenivå (viktig-krav)



Pris (viktig-krav)



Sponsorpakker (viktig-krav)

Hovedstyrets vurdering etter denne gjennomgangen var at UMBRO (Scantrade AS) var
den leverandøren som etter en totalvurdering av alle faktorer, kom best ut av det.
Dette samsvarer også med det inntrykk de som ikke kunne delta på møtet hadde.

3. Konklusjon
Et enstemmig hovedstyre i Gresvik IF velger å gå i dialog med UMBRO (Scantrade AS)
for et nærmere utstyrssamarbeid.

4. Veien videre


Konklusjonen er konfidensiell til alle tilbydere er informert om utfallet.
Senest mandag 8. sept.




Fredag 5. sept - DL varsler de andre tre tilbyderne om konklusjonen (pr mail).
Fredag 5. sept - DL varsler UMBRO (Scantrade AS) om dette valget, samt:
o
o

At vi ønsker en representant fra UMBR på vårt neste styremøte den 11.
sept
Vi ønsker at det da blant annet orienteres om følgende forhold spesielt:
 Gjennomgang av de viktigste punktene i kontrakten.
 Hvilke lokale forretninger anbefales?


Prøveår på butikk?




Åpningstider?
Trykk?



 Rabattsatser klubb?
 Rabattsatser privatkjøp?
 Parkeringsmuligheter?
 Når må vi være «rene» mtp UMBRO-utstyr?
 Eventuelt
Mandag 8. sept – Konfidensialitet opphevet



Torsdag 11. sept – Styremøte - med nærmere info som beskrevet over.

Kjetil Føreid
Referent – i sekretærens forfall:

