Fotballstyremøte
Dato: 12.junil 2018
Tilstede: Rune Solbrekke, Morten Johannesen, Arnie, Frode Hansen, Joar Dahle og Hanne
Verbeek
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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
● Vi ønsker å se på mulighet for å være et “Miljøfyrtårn”
● Tribune langs kunstgress og gress
● Mulighet for undervarme i kunstgress (der gresset er nå)
● Brusskap utenfor kiosken

Ansvar
Hanne

Arnie/Hanne

Nytt fra Senior/Junior
● Markus gir seg som hovedtrener på A-laget. Fotballstyret jobber
med å finne en erstatter.
Nytt fra Ungdom
● Ikke noe nytt
● Lagledermøte onsdag 13. Juni
● Trenermøte i uke 26

Morten J

●
●

Ros til lagene for å ha flyttet mye av økonomien fra private kontoer
til klubbkonto
Jente på 05 har fått plass på kretslaget :)

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
● Tusen takk til damegruppa som har fikset garderobene nydelig!!
Nytt fra Arrangement
● Fotballskolen, uke 26
● Venners-venners fest / sesongavslutning, lørdag 13. Oktober 2018
● GIF-fredagene er en suksess :)
○ Planlegging av høsten er i gang, starter opp i September

Geir

Knut/Anne

Nytt fra Økonomi
● Det er god økonomi i fotballststyret

Frode

Trener/lagleder info
● Fantastisk hvordan trenere og voksenpersoner oppfører seg på
sidelinjen under kamper og trening. Vi er stolte!
● Vi er veldig glade for at lagene har tatt kampvertrollen alvorlig :)
● Neste lagledermøte er 13. Juni 2018

Morten/Arnie

Eventuelt

