Fotballstyremøte
Dato: 9. Oktober 2018
Tilstede: Morten Johannesen, Arnie, Frode Hansen, Joar Dahle, Martin Berger 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 og eposter
OK
Til neste Hovedstyremøte
● Oppussing av garderober, ønsker at det settes av penger så
Damegruppa kan jobbe videre
● Vant til 3`er banene utenfor klubbhuset
● Legge stein/asfalt mellom kiosk og kunstgressbane

Ansvar
Hanne

Arnie/Hanne

Nytt fra Senior/Junior
● Vi jobber for å styrke apparatet rundt Senior
● Ønsker å få inn tidligere Gressvik-spillere som nå er i andre klubber.
Nytt fra Ungdom
● Trenger trener til J09 og J2010, lagleder er på plass. Vi ønsker å
invitere til et foreldremøte hvor vi kan se hvilke ressurser vi har.

Morten J

●

●
●

Bjørn Erik Lie Olsen gir seg om J03 trener, vi takker for innsatsen
som er gjort. Dessverre ser det ut til at det er flere jenter som også
gir seg. Vi ser på muligeten for å ivareta de som er igjen på best
mulig møte. Vi innkaller til spiller og foreldremøte til denne gruppa.
Ønske om Audsen inn som utviklingstrener for jentene. Arnie og
Joar kontakter han.
FFK avtalen: Alle lag er enige om at vi ikke går for en avtale slik det
ser ut i dag. Dette er formidlet til FFK i form av et brev.

Nytt fra Anlegg
● Dugnadsplan for 2019:
○ Søppel
○ Brakker
○ Anlegg
● Damegruppa vil fortsette med oppussing av garderober
Gjennomført:
● Bestilt matchur
● 4 3`er baner blir lagt rett utenfor klubbhuset
Nytt fra Arrangement
● GåFotball, lørdag 13. Oktober 2018
● Lagledermøte 16. Oktober
● GIF fredag 19. Oktober kl 18.00 - Pål Nilsen og Øyvind Karlsen
● GIF seminarer i Trondalen (24. Oktober, tema = mobbing)
● Evaluering for trener/lagleder alle grupper, 30. Oktober
● Evalueringsmøte for fotballstyret, 2-3. November
● Julebord for Gresvik IF på Kroa, fredag 30.november

Anne

Gjennomført:
● Vellykket GIF fredag på Kroa - cupheltene
Nytt fra Økonomi
● Møte med Frode vedr videre engasjement

Frode

Trener/lagleder info
● Neste møte er 16. oktober.

Morten/Arnie

Eventuelt
● Treningstider på Merkur og Fredrikstad Stadion, Morten sender før
fristen 1. november
● Åpen kiosk i vintersesongen

