Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 15.04.2020.
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2020-05
15.04.2020
19.00-21.00
Microsoft teams
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Arne Morten
Johannessen, Marianne Antonsen, Johnny Petersen, Thor Gjerløw og
Morten Helminsen.

Forfall:

Hanne Holmstrøm Karlsen og Asbjørn Johansen.

Sakliste:
Vedtakssaker:
20-08 Godkjenning av protokoll fra februarmøte og ekstraordinært møte.
20-09 Retningslinjer for oppstart av aktivitet etter nedstenging vedr covid-19
20-10 Hovedlotteri 2020

Vedtakssaker
20-08: Protokoll fra møte 25.03.2020 godkjent i dagens styremøte
20-09: Retningslinjer for oppstart av aktivitet etter nedstenging vedr covid-19
Det er et behov for at det nedsettes felles retningslinjer for alle gruppene som
ønsker å starte opp aktivitet igjen. Fotballen har startet forsiktig, men retningslinjene
er ikke helt synkronisert mot gjeldene retningslinjer fra NIF og andre særforbund.
Arnie og Morten får i oppgave å utarbeide nye retningslinjer for oppstart av aktivitet.
Følgende må prioriteres:
• Retningslinjene tilpasses alle våre grupper.
• Vi må følge alle retningslinjer fra NIF og særforbund
• De vanlige smittevernreglene fra FHI og helsedirektoratet legges inn.
Retningslinjer ligger limt i dette dokumentet!
20-10: Arbeidet med å fremskaffe gevinster starter nå.

Neste Hovedstyremøte, onsdag 29.04.2020. (Via teams om fortsatt nedstenging)

Gressvik, 31.03.2020.
Referent: Morten Helminsen

Retningslinjer Gresvik IF
Basert på Norges Idrettsforbund og Helsedirektoratets
anbefalinger og retningslinjer, har Gresvik IF utarbeidet
noen felles kjøreregler for organisert trening i vår klubb. I
første omgang gjelder det organiserte treningstilbudet kun
for spillere som har fylt eller kommer til å fylle 13 år (07
årgangen) i 2020.
Hvis vi ser at dette går greit, vil de under 12 år få sette i gang fra 27.april. Vi ber
trenere/støtteapparat allerede nå sette seg inn i retningslinjene.
Vi ber om at alle spillere, trenere og foreldre følger disse for at vi skal kunne
tilby et organisert aktivitetstilbud videre i denne vanskelige tiden.

Felles retningslinjer:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Treneren «overtar» ansvaret for spilleren når spilleren er på banen.
Transport til/fra trening er eget ansvar, men vi fraråder samkjøring som
ikke overholder smittervernsregler.
Det er et felles ansvar at det ikke oppstår klynger eller samlinger på over
fem personer før og etter trening.
Klubbhuset og toaletter vil være stengt. Garderober kan ikke benyttes.
Det skal være minst én voksenperson (trener/forelder/støtteapparat
over 18 år) til stede per gruppe for barn under 18 år. Det skal maks være
fire spillere + voksen per gruppe (totalt 5).
Det skal alltid være to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og
til eventuelle andre grupper. Dette gjelder også ved ankomst til trening.
Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller
på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
Husk at ballen er en potensiell smittekilde, og må rengjøres med såpe før
og etter bruk. En person må være ansvarlig for dette.
Unngå heading.
Utøvere skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt.
Kjegler og annet utstyr skal håndteres av én og samme person gjennom
hele aktiviteten.
Det er ikke lov til å spytte på banen.

•

Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Vask hender
grundig både før og etter aktiviteten.

Til trenerne:
•

•

•

Det er du som teamleder/hovedtrener som til syvende og sist vedtar om
du synes det er hensiktsmessig å sette igang aktivitet på ditt lag (jmf.
retningslinjene som er satt).
Alle trenerne skal informere spillere og foreldre om retningslinjene som
er satt før den organiserte treningen starter. Dette gjøres innad i hver
gruppe, og kan for eksempel være et spiller/foreldremøte digitalt.
Spillerne skal deles inn i grupper og settes opp i soner i god tid før
aktiviteten starter, slik at de er klar over dette før de kommer på trening.

•

Til spillerne:
•
•
•
•

Spillerne skal komme ferdig skiftet på trening.
Du må melde fra til trener minimum 24 timer før om du kommer eller
ikke i Spond eller lagets kommunikasjons plattform.
Ved ankomst til trening benyttes innganger nærmest sonen du skal ha
trening på.
Ha med egen drikkeflaske og ikke del med andre.

NB
•
•
•

Klubben kan iverksette tiltak som å stoppe treninger for en årgang dersom det viser seg at
ledere på årgangen ikke følger retningslinjene som er satt av myndighetene.
Klubben vil sende hjem utøvere som bevisst utfordrer retningslinjene
Klubben vil stoppe alle organiserte treninger, dersom rapportene fra gruppene forteller at
de ikke klarer å etterleve retningslinjene.

Dersom man har symptomer på sykdom skal
man ikke møte på organisert aktivitet.

