Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

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

2020-05
19.05.2020
17.30
Klubbhuset
Alle fotballstyremedlemmer.
Morten Hanssen.

Sakliste:
Vedtakssaker:

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

Vedtakssaker

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.
Arnie tar kontakt igjen med Olavesen.
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
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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.
20-12: Gatelag.
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.

Orienteringssaker
20-13: Gresvikspillere på trening fra FFK
Morten Køllis informerer om at klubben har fått forespørsler fra de 6 Gresvikspillerne som
nå er i FFK, og som gjerne vil komme og trene hos GIF igjen. Dette p.g.a permitteringer i FFK.
Kretsen ønsker i utgangspunktet ikke at spillere skal trene på tvers av klubbene, men er
villige til å godta dette. Fotballstyret mener at dette må være forutsigbart, slik at vi har en
oversikt over hvor mange som er ventet. FFK skal legge frem tider for når de det gjelder
kommer. Det foreslås at 07-gruppa kan utvides med de 6, og det må kun gjelde
Gresvikspillerne. Morten Køllis hører med Vidar K om han kan stille som ekstra ressurs på
gruppe 1 for de som kommer. Det presiseres at dette det vil gjelde treninger; fotballstyret er
noe skeptisk til turneringer, da de som kommer inn vil kunne oppta plassen til de som
allerede spiller på laget. Beslutning om turneringer avventes derfor.

20-14: GIF-DAG/aktivitetsdag
16. juni ber vi alle lag til aktivitet og grilling i Trondalen. Lagene ankommer med 20
minutters mellomrom, og banene blir delt i 4 poster. Her får hvert av lagene 20 minutter
med forskjellige øvelser. Det blir fruktstopp og aktivitetene avsluttes med grilling før
hjemreise. Fotballstyret stiller opp rundt det praktiske. Opplegget flyttes til 17. juni ved
dårlig vær.
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20-15: Gressvikingen
Det er ønskelig å gi ut en utgave etter sommeren, selv med et eventuelt lite tap. Vi bør klare
å skaffe noen annonsører, og fotballstyret oppfordres til å bidra med kontakter man måtte
ha. Tema vil være frivillighet, dugnad, miljø og klima. Fotballstyret har ingen innvendinger
mot at det settes i gang med planlegging.

20-16: Økonomi:
Treningsavgiften må purres for de som ikke har betalt. Hvis noen ønsker refusjon av
avgiften, må dette tas opp på neste årsmøte i klubben. Det besluttes å følge samme
purrerutine som i fjor, hvor lagledere får utdelt fakturaer. Det skal også utarbeides et brev
hvor situasjonen forklares. og hvor vi ber om at de betaler.

-Eventuelt
Sport:
Det er åpnet for utvidet trening fra 15. juni.
Arnie ønsker at vi beslutter at vi gir tilgang til ballbingene til BIG så de har et sted å være.
Forslaget legges fram for hovedstyret på møte senere i kveld. Det er presisert av kretsen at
det er viktig å ha fokus på barneidretten. Ved å tilgjengeliggjøre ballbingene legger vi til
rette for aktivitet.
Keepertreningene er i gang fra neste uke.
Gåfotballturnering:
Det er ønskelig å arrangere dette i år også, men i liten skala som i fjor. P.g.a utleie av
klubbhus er det ønskelig om datoen flyttes en eller to helger, og at det sosiale rundt
turneringen flyttes ut av Trondalen. Vi avventer situasjonen, og tar opp tråden etterhvert
som det eventuelt åpnes igjen.
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Neste fotballstyremøte, tirsdag 16.06.2020. (aktivitetsdagen)

Gressvik, 20.05.2020.
Referent: Eilen Halvorsen.
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