Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

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

2020-07
25.08.2020
20.00
Klubbhuset
Alle fotballstyremedlemmer.
Grete Pettersen, Karin Martinsen

Sakliste:
Vedtakssaker:

Oppfølging
Fast oppfølgingssak: Anlegg.
20-04 Jentecamp. Saken fortsetter som oppfølging.
20-10 Brakker. Saken fortsetter som oppfølging.
• Brakker
• Vann i kiosken
• Male klubbhuset
• Kunstgress 3-er baner
• Vedlikehold nett (Langgård forespørres av Robert)
20-12: Gatelag.
20-18 Vinterserie:
20-19: Sosialt

Vedtakssaker

Oppfølging
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Fast oppfølging: anlegg.
Se sak 20-10.
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.

20-12: Gatelag.
Det er skrevet avtale med Frelsesarmeen angående gatelagsaktivitet i Trondalen. De skal
bygge ballbinge, som kan benyttes av klubben når de ikke trener. De vil holde til på grusen,
de gamle brakkene der skal brennes ned.
Saken fortsetter som oppfølgingssak.

Orienteringssaker
20-15: Gressvikingen.
Sak avsluttes for denne gang.
20-16: Økonomi:
Oppsummering første halvår 2020 – og litt fremtidsutsikter;
Den samlede egenkapitalen til de fire enhetene F Admin, Kiosk, Fotballskole og Fotball
Senior er pr. 30.06.2020 kr. 398.064,-.
Dette er Kr. 16.289,- bedre enn opprinnelige budsjetter for 2020.
Dersom man ser sammenhengene i driften av disse ovennevnte fire enhetene (etter ev.
overføringer av resultat i de ulike enhetene, gjennom interne overføringer ved årets slutt)
har fotball styret dermed rimelig god kontroll på økonomien pr. 30.06.20.
Med nye (korona) prognoser, og videre budsjett disiplin fra alle involverte ut året, og uten
store uforutsette kostnader, ser det pr. 30.06.20 ut til at FS kan nå sitt overordnede
økonomiske mål for 2020 - å bevare eller styrke sin tidligere opparbeidede EK på kr.
314.369,2

Lagene i U-avd ser også ut til å ha tatt et meget godt ansvar for sin egen økonomi.
20-17: Bysamarbeidsavtalen
Det har vært møte med representanter fra Trosvik, Lisleby, Begby og Kråkerøy i Trondalen.
Representantene er alle enige om at FFK bør trekke det yngste laget. Saken skal opp i de
respektive fotballstyrene i møter denne uken. Klubbene skal også utarbeide et skriv til FFK
og be om en evaluering av avtalen. Om de andre klubbene ikke ønsker å gå ut av
bysamarbeidsavtalen, ønsker GIF å invitere FFK sitt styre til et møte hvor klubben legger
fram ønsker ifht avtalen.
Møtet skal holdes før 01/10/20, da avten skal opp til ny vurdering og eventuell signering.
20-18 Vinterserie:
Kan det arrangeres en lokal vinterserie for å holde interessen oppe? Det vil være lurt å være
tidlig i gang med dette eventuelt. Det bør også opprettes en komite eller et utvalg som
jobber med dette.
Saken fortsetter som oppfølgingssak.
20-19: Sosialt
Saken avsluttes

-EVENTUELTDet digitale registreringssystemet fungerer bra. Det er fortsatt noen utfordringer med
publikum og 1-meters regelen, dette kan løses ved å merke opp rundt banene, og ved å ha
en høyttaler hvor det minnes om med jevne mellomrom at besøkende må overholde
regelen. Arnie sjekker.

Det foreslås å gjøre noe for senior, som en liten påskjønnelse for at de fortsetter med
trening selv om de ikke får spilt kamper.
Sport:
GIF Ekstra kan starte opp igjen. Fotballstyret velger å avvente oppstart noe lenger, mens
sportslig utvalg diskuterer med DL om tidligere oppstart.
Det er åpnet for klubbdommerkurs. Årskull 05 inviteres til å ta kurset, f-styret tar regningen.
Slossing/sosiale medier:
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Det er noen av klubbens spillere som er observert på filmer av slosskamper i sosiale medier.
Det er et alvorlig problem, spesielt blandt et årskull, og dette er også en kjent sak både på
ungdomsskolen og for politiet. Skolen ser positivt på om klubben kan være med å bidra til
en bedring, og det er ønskelig med for eksempel et foredrag. Klubben samarbeider med
skole og politi rundt dette. Politiet prioriterer å jobbe mot skolene nå. Hovedstyret er også
informert. Morten Køllis ordner med foredrag, det kan være aktuelt å invitere Jan Christian
Hâckert og/eller Lasse Steve. Karin P bidrar også.

Neste fotballstyremøte, tirsdag 22.09.2020.

Gressvik, 28.08.2020.
Referent: Eilen Halvorsen.
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