GIF Fotball | REFERAT
21.05.19 | 17.30 | Møtested Trondalen
Deltakere:
Møtetype

Styremøte fotball.

Referent

Arnie Johannessen, Morten Johannessen, Frode
Hansen, Grete Pettersen, Morten Hanssen, Karin
P. Martinsen, Joar Dahle.

Arnie Johannessen

SAKSLISTEEMNER
ØKONOMI:
Frode H informerte om status:
Vi ligger litt under budsjett pr 21.05.19, noe som betyr at vi må være oppmerksomme på utviklingen.
Sette på bremsen.
Før neste sesong bør vi se på forslag til fullmaktsmatrise i fotballen.
Vedtak:
Arnie og Frode skal se på forslag til fullmaktsmatrise.

GRESSVIKINGEN
Tema for Gressvikingen er: Engasjement for lokalmiljøet og gleden i GIFs aktiviteter.
Pr i dag er det 110 sider klare.
Det er kontroll på økonomi og innhold.

POLITIATTESTER:
Politiattester varer evig, vårt register er ikke oppdatert i fht hvilke som er levert og ikke.
Vedtak:
Arnie lager ny oppdatert liste på hvem som har og er aktive.
Frist: Neste styremøte.

GÅFOTBALL-TURNERING, LØRDAG 07.09.
Statur pr i dag er: Arrangementet er 7 september - 100-120 spillere. Kroa er klare og Eirikur spiller. PB
stiller med Pizza og Kroa gir en drikke. Dag Solheim er konferansier.

DUGNAD:
Det blir dugnad onsdag 4 september, KL. 17:00
Hvert lag stiller med 3 pers.

Pølser og kaffe til deltakerne.

ATLE JENSEN SHOW 2x45:
Dato for arrangementet er 20 september.
Dette er er dugnad for A-laget:
Frode H holder i dette sammen med Morten J og Atle K.

BRY DEG- SEMINAR:
Dato for seminar er 3 juni - Inviterer foreldre fra håndball/fotball – Tema er Rus, foredragsholder Lasse Steve
Invitere foreldre fra Hurrød, Rød, Slevik, Gresvik ungdomsskole

SPORT:













12 juni - Fotballaktivitetsdag 3 trinn Slevik, Hurrød og Rød 11-14 Ca 120 personer. Trenger hjelpere.
Grete sjekker med ungdomskolen 03 klassen. Joar sender ut det endelige opplegget uka før.
Hurrød skole ønsker SFO - Joar kan ikke binde seg opp mer. Finnes det noen pedagoger? - Vi greier ikke
dette pr i dag.
Fotballtennisbane jobbes det med. Skal graves og bygges før sommeren.
Økonomi til treerbane - Trenger noen som er kjent med søkeprosessen hos diverse søkesteder. 180 000
totalt. Jobbes videre med av DL
Senior - Sportslig går det bra. Fem seire så langt. Sliter litt med skader. Var litt stresset de første
kampene. Ser bra ut fysisk. Må jobbe mer med å få inn penger- følge budsjettet.
B-lag - Er stor interesse for å spill. Flere juniorer viser interesse. 15-20 som trener.
UNGDOM - Kommet brev fra FFK på en 06 og tre 07 spillere for hospitering med FFKs g13 -14 lag. – tar
dette videre med lagledere og trenere.
03 presterer bra, 05 fungerer bra, JD og VK deltar, 06 presterer bra, mange på GIF ekstra, 07 er blant de
beste i Østfold, 08 er et lite kull, 09 er et stort kull og 10? Jente 07 har mange på Bylag og noe av de er
gode. 09/10 har lag og prøver å rekruttere.
Liste fra kretsen på trener og lederutdanning ikke fullstendig. Ajourføre lister på FIKS.
Det er satt i gang trening for spillere med funksjonsnedsettelse.
Møte mellom BIG, fotball og håndball. BIG og fotball var tilstede. Må få på plass en trinnansvarlig
mellom håndball og fotball.
Keepertrening fungerer blant de eldste, men ikke med du yngste. Joar snakker med Frode.
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