Fotballstyremøte
Dato:11. januar 2017
Tilstede: John Morten Johannessen, Anne Lundblad, Frode Hansen, Svein Halvorsen, Joar Dahle, Arnie, Geir Olavesen og
Hanne Verbeek
Agenda







Gjennomgang av aktivitetsplan 2017
Anlegg
Økonomi
Arrangement
Dugnader
Eventuelt

Agenda
Gjennomgang av aktivitetsplan
Arrangement/aktiviteter
 Kick-off sesongstart, 17. mars – invitasjon kommer (facebook og epost)
 Fotballskolen, uke 25 (torsdag, fredag og lørdag). Planleggingen er i gang 
 Onsøymesterskapet
 Byttedag på klubbhuset (Februar og Mars)








Sommertrening 2 ganger i uka
SFO fotball er i gang i Trondalen, Rød Skole er i gang med 2 ganger i uka. Hurrød Skole er
neste (Februar, en gang i uka)
Keepertrening (Mars)
GIF ekstra hver lørdag fortsetter
GIF ekstra for jenter, en gang i måneden etter vinterferien inkl. jentetrenere
GIF utvikling fortsetter
Søndagstreninger i Østfoldhallen (finansiert av fotballstyret), 5 ganger




Trenermøter blir siste onsdag i måneden. Joar innkaller via epost og facebook
Lagledermøter, Januar (utført), Mars (kick-off) og august. Innkalling via facebook og epost.

Anlegg
Sponsortavle er bestilt, denne skal stå ved starten av kunstgressbanen og er på 5x2 meter 
Traktorene er på service, så vi vil slite med måking dersom det kommer snø… Purrer hovedstyre for
å få dette på plass fort.
Planer om fotball-tennis utstyr
Nett til målene
Ønsker hjul på 5`er-målene
Vi trenger strøm inn til brakkene. Køllis og Arnie skal jobbe med dette lørdag 14. januar. Vi satser
på at alt er klart før vinterferien!
Økonomi
Deltakeravgift (1500,-) og medlemsavgift (600,-) slås sammen og sendes i 2 fakturaer per år.
Super old boys betaler kun medlemsavgift på 300 (de benytter egen forsikring og spiller ikke
kamper)
Planer for inntekter i 2017
 Salg av skiltreklame (nye sponsorer)
 Fotballmagasin
 Arrangement i regi av fotballstyre
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Fotballskole
Onsøymesterskap
Kioskdrift

Dugnader
Ingen bestemte per dags dato
Eventuelt
Gjennomgang av innkomne eposter
Informasjon om politiattester ligger på www.gresvikif.no – Om Gresvik – Klubbhåndbok del 1
Felles. Her står det godt beskrevet hvordan prosessen er for dette. Denne informasjonen skal vi
minne våre lagledere på at følges opp i sine grupper. Gjøres via facebook.
Møter 2017
11. januar
13. februar
13. mars
17. april
15. mai
12. juni
21. august
11. september
16. oktober
13. november
11. desember
Fra kl. 19.00 i Lille sal i Trondalen

Hanne

