Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Referat fotballstyremøte.
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:
Forfall:

2020-04
22.04.2020
17.30
Klubbhuset
Alle fotballstyremedlemmer.
Morten Hanssen, Tor Atle Åslie.

Sakliste:
Vedtakssaker:
20-11: Åpning for trening for alle årsklasser.

Oppfølging
Fast oppfølgingssak: Anlegg.
20-04 Jentecamp. Saken fortsetter som oppfølging.
20-10 Brakker. Saken fortsetter som oppfølging.

Vedtakssaker
20-11: Åpning for trening for alle årsklasser.
Åpning av trening for de eldre årsklassene har så langt gått bra. De er disiplinerte og holder seg til
reglene. Det har vært effektivt å dele banen i 8. Gressbanen er åpen, så det kan fint gjøres der også.
Det ble stemt over om det skal åpnes for resten av kullene, vedtatt enstemmig.
Vedtak:
Årskull 08 og 09 starter mandag 27.04. Årskull 10 og 11 starter 04.05. Klubben avventer med egen
keepertrening til nye bestemmelser er klare.
Trenere/ lagledere for de respektive lagene kalles inn til ledermøte man 27.04. Morten Køllis, Joar og
Robert stiller på møtet. Morten Køllis sender invitasjon til laglederne. Fotballstyret kjøper inn
Antibac til hvert lag som skal benyttes før og etter trening. Ansvar: Morten Køllis.
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Oppfølging
Fast oppfølging: anlegg.
Renhold har fortsatt forbedringspotensiale. Det ytres ønske om en bane- og anleggskomite.
Vaktmesterrollen er ikke på plass. Det er ønskelig med en pott til vedlikehold. Det foreslås å
kontakte Geir Olavesen som har vært i Trondalen og gjort en del forefallende småjobber
tidligere, og høre om han kan være interessert i å ta opp igjen jobben.
20-04 Jentecamp.
Det er kommet et forslag om å arrangere jentecamp for J10-J11-J12. For å ha fokus på
rekruttering, og kartlegge interesse for jentefotball, er det et forslag at klubben arrangerer
ekstra jentetreninger, for eksempel lørdager i 10 uker. Dette følges opp når det lettes på
smitteverntiltak fra FHI.
Saken fortsetter som oppfølgingssak.

20-10 Brakker.
Saken fortsetter som oppfølgingssak.

Orienteringssaker
Økonomi: Når treningene for alle lag nå åpner igjen, må det også betales godtgjørelse til de
trenerne det gjelder. Om lagene mister inntekter, vil dette over tid kunne gå ut over klubbens
likviditet. Enn så lenge er det dekning for utbetalingene, og klubben kan ved langvarige tiltak og
fortsatt utsatt fullstendig oppstart, vurdere å være med og støtte de som er betalt. Det er enighet
om at klubben opprettholder lønn til betalte trenere, men kan endre på oppgaver med tanke på
endret treningssituasjon (ifbm pandemi.) Betaling av trenere belastes hvert enkelt lag.

-Eventuelt
Det er 2-3 som har meldt interesse for dommerkurs. Robert kontakter Tor Atle for å arrangere dette.

Skal klubben tilby gatelag-aktivitet?
Skogstrand IL har søkt om tilskudd til en 3-er bane, er det en tanke at vi kan samarbeide
med de hvis de trenger det? Vi tar en telefon til Steinar Sørlie og hører litt rundt saken.
Saken fortsetter som oppfølgingssak.

Neste fotballstyremøte, tirsdag 19.05.2020.
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Gressvik, 25.04.2020.
Referent: Eilen Halvorsen.
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