Referat 5 oktober 2015, styremøte i barneidretten, Gresvik IF.
Leder
Nestleder
kasserer
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Styremedlem 3

Silje Læreid
Monica Hegge
Rikard Karlsen
Eivind Pettersen
Hilde Molund
Trond Sveberg

Fagansvarlig
Camilla Thorkilsen
Sekretær
Rita Humlekjær Andersen
Fravær: Rikard Karlsen og Trond Sveberg

Silje_legreid@hotmail.com
monica@minwebside.com
surimalo@icloud.com
eivind@europris.no
hmolund@hotmail.no
trosvebe@online.no
tsv@bama.no
Saltstien10@yahoo.no
rita_142@hotmail.com

Utstyr:
Nøkkel til utstyrsrom- Det er blitt satt opp en nøkkellås med kode på, som står til venstre for døra til
utstyrsrommet på Rød barneskole (Mail med kode blir sendt ut, til de som skal ha tilgang).
Det er da sambruk av dette rommet for GIF og skolen. Det er kun voksne som skal ha tilgang til dette
rommet.
Camilla/Silje organiserer rommet slik at det blir mer orden og oversiktlig, alle har et ansvar for å
holde det i orden. Eivind kjøper inn 4-5 plast-kasser som passer i skapet til erte-poser, tau o.l disse
blir merket.
Det blir kjøpt inn erte-poser, haler, overtrekk i 4 farger, matter som ikke sklir, trikseballer 10 stk, en
ordentlig ballpumpe. Camilla ordner dette.
Det var kjøpt 10 stykk draktsett for et par år siden. Ordningen med at de skulle returneres etter bruk,
har ikke fungert og det er litt uklart hvor disse draktene befinner seg i dag. Det gjøres en jobb for å
lokalisere disse draktene og lage et system som fungerer bedre.

Treningsgensere/jaker med logo til trenerne
Diskusjon om treneren burde få treningsgensere/jakker med logo som de kan bruke på cuper
/treninger osv. forslag med 3 gensere pr lag.
Viktig med tilhørighet, og for å vise hvem vi er!
Undersøker hvordan økonomien er ift dette.

Kontingent:
Det er sendt ut faktura til alle medlemmene (via mail) for i høst. Det er viktig at lagledere sjekker at
medlemslistene er riktige. Hvis det er noen som ikke har betalt, skrives det ut en faktura som leveres
ut på trening. Vi opplever at de aller fleste betaler, men hvis det er problemer, kan klubben tilby flere
typer betalingsmåter (eks avbetaling) ta da kontakt med daglig leder, så finner dere en god løsning.
Det finnes også en mulighet for å søke om tilskudd til kontingent, GIF kan informere om dette via et
skriv, men det er foreldrene selv som må søke.

Idrettslinja Wang
Klubben har blitt kontaktet av idrettslinja på Wang, om det er behov for bistand til trenere i
barneidretten, slik at elevene kan få praksis.
Barneidretten har greit med trenere for øyeblikket, men det kunne være fint med noen nye øyne, få
litt innputt ideer osv.
Eivind tar kontakt med Wang og sjekker opp hva det vil innebære og om økonomi. Så vil det bli tatt
en ny vurdering etter dette.

Trenersamling
Pga kloakk oversvømmelse på Rød, ble vårens trener-samling avlyst.
Det ønskes en dag, hvor man kan utveksle litt erfaring, prøve nye leker og styrke samholdet!
Camilla finner en ny dato for en slik samling, prøve å få det til på en lørdag i førsten av november, det
er også tenkt en avslutte med litt sosial hygge på kvelden.

Neste møte tirsdag 3.11 kl 20.00


GIF håndboka

Gjennomgang de første 8 sidene på neste møte, vi møter forberedt!!




Sette opp en aktivitetsplan/årshjul.
Økonomi
Eventuelt

