Fotballstyremøte
Dato: 20. mai
Tilstede: Tommy Brevik, Tormod Hermansen, John Morten Johannessen, Eivind Pettersen, Knut
Gulbrandsen, Arnie Johansen og Hanne Verbeek
Agenda





Kvalitetsklubb
Økonomi
Planlagte aktiviteter
Eventuelt

Agenda
Kvalitetsklubb
Fotballstyret vil ha stort fokus på «Kvalitetsklubb» i møtene fremover og vi starter med at
Arnie presenterer alle 18 punkter i det å være en kvalitetsklubb på neste møte, 12. juni.
Litt erfaringer rundt «Kampvert A-lagskamper»
 Kampvert må møte 90 min før hver kamp
 Kampvert må ha tilgang til nøkkel til garderoben
 Kampvert skal påse at dommeren gjennomfører Fair Play
o Det skal være kampvert til alle kamper som spilles i Trondalen
Fotballstyre sender inn forslag til endringer i Klubbhåndboka mht Kampvert



Vi anbefaler leder og lagledermøter om å ha fokus på punkter i klubbhåndboka på
sine møter
Gresvik IF tetter nå hull på trenersiden og ledersiden.
o Booke riktige kurs til trener/lagleder og styre etter sommerferien

Økonomi
 Lagene er flinke, stort sett i pluss på alle sammen
 Overskudd av kioskdrift går til fotballstyret
 Pr hus som blir solgt på «Vikertoppen» går 10.000 kroner til Gresvik IF, dersom tips
blir sendt inn til Byggmester Håkon Hansen. Vi lager skjemaer som fylles ut. Disse
legges ut på websiden vår.
 Fotballskolen: Håper på å gå med min. 40.000,- kroner i overskudd.
Planlagte aktiviteter:
 Fotballskolen
o Veldig god informasjon og god jobb fra prosjektgruppen «Fotballskolen»
o 57 påmeldte så langt, max 100
o Alt er under kontroll
o Prosjektgruppen har møte igjen i starten av Juni
o Nytt av året er å ha litt ekstra fokus på keepere
 Onsøymesterskapet (Lervik IF og Gresvik IF)
o Lørdag 10. Oktober

Ansvar

Hanne

Arnie

Arnie

o

Opprette prosjektgruppe for denne aktiviteten:
 Tommy Brevik (styrets representant) + en fra hvert årskull
 Sende ut epost trener/lagleder i hvert årskull om at de må ha en
representant i prosjektgruppen, frist 10. Juni

Eventuelt
 Mail vedr. Byprosjektavtale
o Felles møte onsdag 27. mai kl. 20.00 – 22.00 i klubbrommet FFK
o Morten Johannesen og Morten Hanssen stiller fra Gresvik IF
 Oppstart barneidrett gutter/jenter 2010
o Vi må oppdatere kontaktinformasjon på Gresvik IF
o Informasjon ut til barnehagene
o Invitere barnehagene til «Løkkefotball/barneidrettens dag» med
foreldremøte
 Gresvik IF trenger hjelp til å ferdigstille den nye kiosken, dugnad! Send invitasjon til
hvert lag om at vi må ha dugnad
 Keepertrenere:
o Asbjørn Johansen har sagt seg villig til å sette i gang med keepertrening 1
gang i uka med 00, 01 og Junior. Starter litt i Juni og fra August starter vi
også med 04, 03 og oppover.
 Treningstid: O3 og 04 har samme treningstid, ønsker forskjellig pga at de har
samme trener. Vi ser på dette.
Neste møte: Fredag 12. Juni kl. 18.00
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