Fotballstyremøte
Dato: 06. april 2016
Tilstede: Knut Gulbrandsen, Morten Hanssen, Eivind Pettersen, Køllis, Morten Helminsen (besøk)
Agenda







Kvalitetsklubb
Økonomi
Planlagte aktiviteter/arrangement
Barneidrett
Anlegg
Annet

Agenda
Kvalitetsklubb
 Kampvert
o Minne om kampvert-regler på facebook og epost
o Trykk på gule vester (Gresvik IF sine verdier)
o Delt ut vakter for A-lagskamper
 Trygg trafikk skal være tydelig i vår kommunikasjon med grupper og
foreldre
o Ønsker stor og fin oversikt over baneinndelingen på kunstgresset
og oversikt over hvem som skal ha hvilke garderobe
 Bruk av garderober, oppfordre barna til å pakke ned i baggen mens de
trener/spiller kamp for å gjøre plass til andre. Vi må dele på garderobene.
A-lagsgarderoben bør også kunne brukes av andre.
 Alle kvalitetsklubber har blitt invitert til Ullevål for å heie. For hver billett
Gresvik IF kjøper, får vi Kr 100,- tilbake. Mer informasjon kommer.
Økonomi
Februar: Fotballstyret overfører penger til Senior for å få de i pluss.
De fleste lagene har kontroll og god økonomi.
Barneidrett
Ikke noe nytt, møtet som skulle vært denne uka er flyttet til neste uke
Planlagte aktiviteter/arrangement
 Vi har fått Minifestival-arrangementet 2 helger:
o Lørdag 21. mai (evt. søndag 22. mai)
o Lørdag 10. september (evt. søndag 11. september)
o Vi må kontakte Knut Malkenes vedr. påmelding, baneinndeling etc.
Etter oppdatering fra han setter vi ned en komitè for å arrangere
denne cup`n.
 Fotballskolen holdes første uka i sommerferien, 20. – 23. juni 2016
o 48 påmeldte så langt 
o Fristen for påmelding er 30. april
 Onsøymesterskapet blir lørdag 4. juni 2016.
o Planleggingen er i gang
 Brosjyre med kampoppsett og sponsorer
 Parkering
 Kiosk og andre utsalg
 Lek og moro
 Underholdning

Ansvar

Hanne

Daglig Leder
Køllis (med A-laget)
Hanne (facebook)

Daglig leder

Knut

Køllis og Hanne




Avsluttes med A-lagskamp
Oppdaterer facebooksiden fortløpende

Anlegg
 Status ny kiosk: Snekkerene har startet opp igjen 
Husstyret skal jobbe med det innvendige
Tommel opp for ferdgistillelse før 4. juni og Onsøymesterskapet 
 Ny kunstgressbane: God rapport ble gitt på årsmøte.
Annet
 Besvart innkomne eposter
 Innkalling til møter MÅ gjøres lang tid i forveien, en uke er altfor lite. Vi
tar dette med hovedstyret.
 All kommunikasjon skal alltid sendes på epost i tillegg til facebook

