Fotballstyremøte
Dato: 10. April 2018
Tilstede: Rune Solbrekke, Martin Berger, Morten Johannesen, Arnie, Anne Lundblad, Frode
Hansen, Joar Dahle og Hanne Verbeek
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gjennomgang av forrige møtereferat
Nytt fra Hovedstyre
Nytt fra Senior/Junior
Nytt fra Ungdom
Nytt fra Anlegg
Nytt fra Arrangement
Nytt fra Økonomi
Trener/lagleder info
Eventuelt

Agenda
Gjennomgang av forrige møtereferat
OK
Til neste Hovedstyremøte
● Nytt høytaleranlegg
● Vi ønsker å se på mulighet for å være et “Miljøfyrtårn”
● Ønsker flere nøkler til søppeldunkene, de kan ligge i kiosken
● 17. Mai i byen med Gresvik IF

Nytt fra Senior/Junior
● Junior: På eget initiativ ønsker Junior å ha en fadderordning for
yngre lag, spennende ide som vi tar med videre.
● Rune og Martin har utnevnt seg selv til kampverter på alle
A-lagskampene til Gresvik IF
● Har kr. 35000,- som er øremerket utstyr, ønsker å bruke dette på
dresser til A-laget

Ansvar
Hanne

Arnie/Hanne

Nytt fra Ungdom
● Morten J jobber med alternative treningssteder

Morten J

Nytt fra Anlegg
● Ønske til dugnader
○ Bygge inn grillen + lage bord rundt grillen til å ha mat etc
○ Ønsker en grill til
○ Fikse spilleboksene på gresset
○ Ballfangernett bak nordre del av kunstgress
○ Sjekke brakkene
● Fotballstyre tar eierskap til brakkene

Geir

Nytt fra Arrangement
● Vi ser på muligheten for GIF cup i fremtiden
● Fotballskolen, uke 26
○ Knut har ansvaret for det administrativet
○ Henning har ansvaret for det sportslige: Vi trenger flere
instruktører
○ Anne har ansvaret for arrangementet i sin helhet
○ Påmeldingslink ligger ute, håper på 100 påmeldte
● Stor suksess med kick-off på Odins Kro, stinn brakke og fine ord fra
Per Mathias Høgmo og Jon Hermansen
● Neste lagledermøte = 16. April
● Neste GIF fredag = 4. Mai på Odins Kro
● Vårmarked 21. April på Gressvik Torg. Frode H holder i dette
● Seriestart A-lag, G08 skal være ballgutter :) Frode lager plakat for
kampdager som blant annet henges på Odins Kro.
● Dato for evaluering med overnattiing på Skjærhalden: Lørdag 20.
oktober

Knut/Anne

Damegruppa:
● De planlegger byttedag til høsten, mer info kommer
● Venners-venners fest / sesongavslutning 2018
● I gang med oppussing av garderober og doer i 1. Etg i klubbhuset,
ser veldig bra ut.
Nytt fra Økonomi
Vi mangler fortsatt en del innbetalinger på medlemskontigent, lagledere må
sende påminnelse til de det gjelder.

Frode

Trener/lagleder info
● Ønske om spillerutviklingsgruppe for jenter
● Vi lager forslag til cup-plan. Hvilke cup`er er det ønskelig at de ulike
gruppene deltar på etc.
● Neste lagledermøte er 16. April kl. 20.00. Ansvar Arnie, Frode og
Hanne. Påmelding ligger ute via Facebook, så langt har 12 meldt
seg på.
Eventuelt
● Kiosk
○
○
○
○
●

Utleie av kiosk
Kaffeavtale (10 klipp)
“Bonger” til dommer for gratis kaffe og vaffel
Kampvert-bok i kiosken, hvem har hatt kampvert på sine
kamper, premiering.
Dommernytt, Arnie kontakter Eilif

Morten/Arnie

