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Agenda
Kvalitetsklubb
 Våre verdier: Glede, Respekt, Engasjement og Samhandling. Viktig at vi
har fokus på dette i styret og at vi er tydelige på dette via vår
kommunikasjon med andre og innad i klubben
 Representant for Jentefotball er på plass: Marius Rustøy Hansen vil bistå
fotballstyret i dette 
o Under «Alle jenter på banen» stiller Gresvik IF med 2 jentelag på
07, 05 og 03. Knallbra!
Økonomi
 Gresvik IF – fotballgruppa har god økonomi. Lagene styres godt og har god
kontroll.
 For å sikre at alle lagledere tar ansvar for registrering av nye spillere, vil
Knut G sende en epost med beskrivelse av hvordan dette gjøres og at det
gjøres. Vi vil også oppdatere facebooksiden «GIF Trenere og lagledere».
Planlagte aktiviteter/arrangement:
 Fotballskole 2016 (Juni)
 Ingen planer om GIF cup 2016
 Ønsker mer fokus på A-lagskampene i 2016 m/maskotter og ballgutter etc
og fokus på mini-cup i forkant av cup`n.
 Ny A-lagstrener: Markus Ringberg, vi er veldig fornøyd med det og ønsker
han hjertelig velkommen i klubben 
Vi jobber med å få inn ytterligere ressurser til fotballgruppa i Gresvik IF.
 Status «Onsøymesterskapet»: Positive tilbakemeldinger og vi ser for oss
samme type arrangement neste år.
Barneidrett
 Skal samarbeide med Rød Skole på utstyr
 Vi skal ha fokus på Gresvik IF sine hjemmesider, hvert enkelt lag
 På neste møte skal det gås igjennom klubbhåndboka i Gresvik IF
 Ny leder: Silje Lægreid
Anlegg
 Fremdrift kiosk
o Har fått tak i prosjektleder som ferdigstiller, Fotballstyret og
Hovedstyret deler kostnaden på snekkerhjelp som trengs.
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o Planlagt ferdigstilt utvendig i løpet av November.
o Vi vil bruke vinteren på oss til å gjøre den ferdig inne 
Ballbingen
o Det trengs nytt gress til ballbingen, dette koster penger og tas opp
på neste Hovedstyremøte. Mål om å få den opp første halvdel
2016.
Ny kunstgressbane
o For å få spillemidler (inntil 1/3 fra Norsk Tipping) må det byttes i
2018. Skal det byttes før, må Gresvik IF betale alt selv, ca. 2,5
millioner.
o Hovedstyret jobber i samarbeid med FRID om å samle alle som har
kunstgressbane for å be kommunen å hjelpe/stå for å bytte
kunstgressbanene

Annet
 Gjennomgått alle Innkomne eposter
Neste møte:

