Fotballstyremøte
Dato: 13. februar 2017
Tilstede: Anne, Svein, Frode, Morten J, Geir, Arnie og Hanne

Agenda

1. Gjennomgang av forrige
møtereferat
2. Innkomne eposter
3. Opprettelse av sportsutvalg
4. Plan for Ungdom, Junior og Senior
5. Fordeling av utstyrspott
6. Nytt fra Hovedstyre
7. Nytt fra Senior
8. Nytt fra Ungdom
9. Nytt fra Anlegg
o Hallprosjekt
o Dugnader
o Kiosk

10. Nytt fra Arrangement
a. Byttedag
b. Kick-off
c. Fotballskolen
d. Onsøymesterskapet
11. Nytt fra Økonomi
a. Regnskap
b. Sponsorer
c. Gjennomgang av sponsorplaner
d. GIF magasinet
12. Eventuelt
a. Utnevne vara representant
b. Kretstinget 18. mars

Agenda
Gjennomgang av forrige møtereferat
- Status politiattester
- Husk mulighet for å booke Vidar Kristoffersen
- Bedre kontroll på kamper og trening
o Banebruk og kampbytte
Innkomne eposter
- Foreslå treningstid for Gutter 2010 (ikke onsdag)
- Sende oversikt over treningstider til Kjetil Føreid slik at gresvikif.no blir oppdatert
- Sende ut oversikt over hvem som skal purres per lag (laglederne)
- Klubben betaler medlems – og treningsavgift for klubbens seniortrener
Opprettelse av sportsutvalg
- Plan for hvordan vi skal jobbe med drift og hvordan vi skal oppnå sportslig prestasjoner for
Junior og Senior
- Deltakere i et slikt utvalg vil være: Ansvarlig Senior og Ungdom i Fotballstyret (Svein og
Morten J), Forman (Arnie), Senior Trener (Marcus) og Junior Trener (Rene Lagoni Hansen)
- Arnie kaller inn til møte
Fordeling av utstyrspost
- Fotballstyret har en pott på kr. 50000,- Hvordan skal denne fordeles?
o Junior/Senior = 25000 til disposisjon (Svein koordinerer dette med lagene)
o Resten disponerer fotballstyret
Nytt fra Hovedstyre
- Lotteri erstatter salg til høsten. Gresvik IF bør ha inn gevinster til en verdi mellom 50000 og
75000 kroner. Fotballgruppa må komme med sitt bidrag.

Ansvar
Hanne

Hanne
Morten J
Morten J
Morten J/Svein
Arnie

Arnie/Hanne

-

Stor sjanse for at vi kvitter oss med de 2 traktorene vi har og erstatter med en ny (innbytte
på gamle traktorer). Innspill fra fotballstyret er at vi også skaffer oss en service-avtale.
Nytt fra Senior/Junior
Junior:
- Juniorlaget sliter litt med motstand på treningskamper/vårcup
- Bra oppmøte på treningene og god stemning i gruppa
Senior:
- Litt dårlig oppmøte på trening
- Gode resultater sportslig på treningskamper så langt
- God stemning i gruppa
Nytt fra Ungdom
- Full aktivitet
- GIF ekstra går sin gang + keepertrening (5-6 gutter)
- Trening i Østfoldhallen, litt mindre oppmøte enn vi hadde ønsket
- Møte med G03 vedr kretslag til å være med i nasjonal serie under Sarpsborg 08
- GIF utvikling med Vidar Kristoffersen fungerer veldig fint. Denne må flyttes fra lørdag pga
bylagstrening. Forslag kommer.
Nytt fra Anlegg
- Hallprosjekt
o Tor Arne Borg (J07) har utarbeidet forslag til tegninger på en hall i Trondalen.
Ca 37x57 m.
o Vi ønsker å opprette en gruppe som kan jobbe videre med dette prosjektet
- Gammel kiosk: Gjøres om til møterom
- Dugnader
o Merke parkeringsplasser, nett bak målene må rettes opp, flere søppeldunker, fylle
på gummi på kunstgresset. Dato for dugnad kommer det informasjon om på våre
facebooksider
o Brakkene: Fotballstyret bør overta «eierskapet» av brakkene.
- Kiosk
o Klar for elektriker, snekkerne er ferdige
o De som har dugnadsarbeid i kiosken har også et ansvar for rydding og tømming av
søppel rundt banen?
Nytt fra Arrangement
- Byttedag
o Dårlig oppmøte, men vi gir oss ikke og kommer til å arrangere flere i tiden som
kommer.
- Kick-off 17. mars
o Avlyses, alternativt arrangement informeres på facebook
- Fotballskolen
o Påmeldingen har begynt å komme inn
o Utstyr til selve skolen er på plass
o Trenere og voksen-personer er på plass
- Onsøymesterskapet utsettes til høsten, dato kommer
Nytt fra Økonomi
- Regnskap
- Sponsorer
- Fotballmagasinet
Eventuelt
- Utnevne vararepresentant (Hanne Verbeek)
- Kretstinget 18. mars
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