Fotballstyremøte
Dato: 14. august 2017
Tilstede: Frode, Morten, Anne, Arni og Hanne
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjennomgang av forrige møtereferat
Innkomne eposter
Nytt fra Hovedstyre
Nytt fra Senior
Nytt fra Ungdom
Nytt fra Anlegg

7. Nytt fra Arrangement
8. Nytt fra Økonomi
9. Trener/lagleder info
10. Eventuelt

Agenda
Gjennomgang av forrige møtereferat
Ok
Innkomne eposter
Ok
Nytt fra Hovedstyre
- Klubblotteri kommer om kort tid
- Prosjekt «Ny hall»:
o Legger frem en plan på årsmøte for videre fremdrift
Nytt fra Senior/Junior
- Gledelig tilgang til nye spillere i A-lags-stallen. Velkommen til klubben 
- Fått tilbake 5 Gresvik-gutter til Seniorlaget, de ønsker å bidra ut sesongen.
Nytt fra Ungdom
-

Ansvar
Hanne

Nytt fra Anlegg
- Gammel kiosk: Gjøres om til møterom
- Dugnader
o Skal legge sten rundt brakkene
o Skal legges sten rund den nye kiosken
o Bygge inn grillen + lage bord rund grillen til å ha mat etc
- Ønsker flere mål (5`er mål)
Nytt fra Arrangement
- Oppsummering fotballskolen: Gode tilbakemeldinger og ting fungerte veldig fint, pauser,
det faglige etc. Takk til alle som bidro til at dette ble en fin fotballskole 
- Venners venners fest 21.Oktober, dette vil bli arrangert av Karin og Grete i Damegruppa
- Byttedag til høsten: September, mer info kommer
- Ønske om skoleturnering (våren 2018)

Geir

«Velkommen til Trondalen»: Vi inviterer nye og gamle naboer i Trondalen til en liten
inforamsjon om hva vi driver med i Gresvik. De inviteres til klubbhuset mandag kl. 18.00 
Se egen invitasjon på facebook.
Nytt fra Økonomi
- Fotballstyre ser på muligheten til å engasjere en markedsperson
- Full kontroll på økonomien i fotballen
- Den nye kiosken går så det suser
- Fotballskolen ga oss gode inntekter

Hanne
Arnie/Hanne

Svein

Morten J

Anne

-

Frode

- Viktig at vi er flinke i budsjettprosessen. Eget budsjettmøte 27. september
Trenger/lagleder info
- Viktigheten av å bruke kampvert
- Retningslinjer for cup-deltakelse
- Ønsker spillerutvikler for jenter, på samme måte som vi tilbyr guttene
- Klubblotteri
Eventuelt
- Infoskjerm
- Ønsker resultattavle på kiosken
- Ønsker kildesortering til papir
- Hankøseminaret, hvem deltar?
- Supporteffekter til salgs i kiosken

