Styre- og lagledermøte fotballavdelingen 10.09.2014
Tilstede: Mona Methi Landstad (07/08), Tommy Brevik (07), Hanne Verbeek (07), Gro Anita Fornaro
(02), Knut Gulbrandsen (07), Thomas Bjørklund (05), Anders Mikalsen (06), Øyvind Eriksrud (05),
Raymond Hansen (01/05), Nils Øystad (05), Bertil Larsen (Junior), Helge Stene Johansen (98), Eivind
Pettersen (06), Tore Martinsen (03), Jørgen Lien (04), Tor Gjærløv (01), Robert Frorud (01), Erik
Hermansen (03) og Jon Morten Johannesen (Leder)

Agenda







FFK Akademiet
Ny utstyrsleverandør
GIF Fotballskole 2014
Økonomi
Trenerkabal
Annet

FFK Akademiet
Kort oppsummert hva tanken bak er: Fra bredde til topp – tiltak.
 Trosvik var i mot og trakk seg. De synes det gikk utover egen trening, det tok fra de de
beste trenerne og at kosten ekskluderer folk
 Viktig at det ikke kuttes på ordinær treningstid. De bør ikke få delta på Akademiet
dersom de ikke deltar på klubbens treninger
 FFK må stille med nok trenere. Det har det ikke blitt gjort til nå. Klubbene kan gjerne
stille med hjelpe-trenere, men da må vi få beskjed i forkant
 Forslag til treningsdag for FFK Akademiet etter høstferien for 05/06/07/08: Fredager
 Forslag til treningsdag for FFK Akademiet etter høstferien for 02/03 : Fredager, evt.
mandager.
 Alle er veldig godt fornøyd med Jan Erik Audsen og hans engasjement
 Pris er OK. Klubben bør være behjelpelig med det økonomiske dersom noen sliter
med å få betalt. Trenere og lagledere må fange opp dette.
Ny utstyrsleverandør
 Ny leverandør er UMBRO
 Hovedstyret skal i morgen, 12. september, avgjøre om utstyret skal kjøpes fra Vant
Sport på Sellebakk eller fra Torshov Sport på Kråkerøy (Stadion).
Fotball-gruppa holder en knapp på Torshov Sport.
 Mer informasjon kommer…

Ansvar:
Hovedstyre

GIF Fotballskole 2014
Veldig bra med fotballskole, bør gjentas neste år! Men:
Ansvar:
Fotballstyre
 Vi må ta et valg, skal det være fotballskole eller aktivitetsskole?
 Etter at valget er tatt: Flere voksne må bidra, juniorer er flinke, men ikke tydelige nok i
kommunikasjon med små barn.
 Litt for lange dager. For best utnyttelse av tid bør det være fra 10.00 – 14.00.
 Anbefaling er å spørre trenere og lagledere tidlig, de er positive til å stille!
 Anbefaler også å opprette en egen komite for dette (tidlig). En i denne gruppen bør
ha hovedansvaret for det spillemessige.
Økonomi
Knut Gulbrandsen informerer om at det ikke er noen ny status. Epost blir sendt fra han når
det er noe nytt.
Trenerkabal (juniorlaget)
 Her er ikke alt klart enda, Morten Johannesen informerer om at mer informasjon
kommer.
 Tilbakemelding fra møtedeltakerne er at de ønsker kjapp informasjon ut til lagene om
nye trenere.
 Keepertrenere: Viktig med dedikerte keepertrenere. Vi kan bruke mye av det vi har
internt i klubben. Dette må diskuteres mer.

Ansvar:
Morten
Johannesen

Annet
 Statusrapport: Hvert lag leverer en statusrapport til Morten Helminsen, denne
statusen skal inneholde:
o Hvilket lag
o Antall medlemmer på laget
o Sportslig status
Ønske for neste år: Lag en mal på hvordan denne statusrapporten skal se ut 


By-cup: Vi har fått forespørsel om å være med på å arrangere By-cup for Gutter 00 og
Gutter 01 (turnering mellom sonelag) 25. – 26. Oktober 2014. Det vi må stille med er:
o Garderober
o Kiosk
GIF 07 Gutter tar denne oppgaven. De deler da inntektene fra kiosken med Gresvik IF



Julenek: Ja, vi ønsker å selge julenek i år



Brev til klubben fra 03: 03 sendte et brev til klubben med bekymring for treningene
sine. De kalte det en positiv utfordring og utfordringen er:
o Fått inn en større gruppe (12 nye) som er på et helt annet nivå enn resten av
gruppa. Hva gjør de? Trenger flere trenere og at klubben må ta en holdning i
en slik type situasjon.

Ansvar:
Gresvik IF

