Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

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

2020-09
20.10.2020
17.30
Klubbhuset
Alle fotballstyremedlemmer.
Morten Hanssen.

Sakliste:
Vedtakssaker:
20-20: Svarfrist på utsendt referat.
Vedtak: Utsendt referat skal besvares innen påfølgende søndag etter fotballstyremøte. Hvis
det ikke er innvendinger, besvares referatet ikke. Protokoll sended DL og Hovedstyret
søndag etter avholdt fotballstyremøte.

Oppfølging
Fast oppfølgingssak: Anlegg.

20-10 Brakker/Anlegg. Saken fortsetter som oppfølging.
• Brakker
• Mast nederst på hovedbane må felles.
• Male klubbhuset
• Kunstgress 3-er baner
• Vedlikehold nett (Langgård forespørres av Robert)
• Banevedlikehold
20-16 Økonomi.
20-18 Vinterserie.
Vedtakssaker:
20-20: Svarfrist på utsendt referat.
Vedtak: Utsendt referat skal besvares innen påfølgende søndag etter fotballstyremøte. Hvis
det ikke er innvendinger, besvares referatet ikke. Protokoll sendes DL, Kjetil Føreid og
Hovedstyret søndag etter avholdt fotballstyremøte.
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Oppfølging
Fast oppfølging: anlegg.
Se sak 20-10.
20-10 Brakker/anlegg.
Lys på 3-er banene er på plass, det bør installeres tidsur på disse.
A-lagsgarderobene må ferdigstilles, det mangler fortsatt noe arbeid i disse.
Høstdugnad er ikke gjennomført, det settes ikke dato for eventuell gjennomføring.
Plass til bane/binge for gatelaget er frigjort, brakker er flyttet.
Saken fortsetter som oppfølgingssak.

Orienteringssaker
20-16: Økonomi:
F ADMIN har kontroll på sitt økonomiske ansvarsområde, og styrer utifra prognoser mot et
overskudd i 2020.

Kontingenter: Det har kommet tilbakemeldinger fra flere om at de ikke har mottatt e-post
med faktura. FS mener trekk fra lagkasse er en effektiv og ryddig måte å gå fram på for å få
lagledere til å oppdatere e-postadresser i systemet. Det må også undersøkes om klubben
har sendt ut til alle, eller om feilen ligger i utsending av mail.
Lag som eventuelt har konto utenom lagkassene må sørge for at det er penger på konto når
de bestiller tid i Østfoldhallen, eller bestiller utstyr til lagene. Arnie ringer de det gjelder.

20-17: Bysamarbeidsavtalen:
Morten Hanssen har deltatt på møte med FFK, hvor han la fram innspill som har kommet fra
lagene i GIF. Det jobbes nå med et nytt utkast til ny avtale. Vi avventer hva som presenteres.
Saken avsluttes inntil videre.
20-18 Vinterserie:
Kretsen har en plan for gjennomføring av en vinterserie.
Saken avsluttes.

-EVENTUELT2

Samling på Hankø 6-7 november:
Deltakere: FS, Tormod Hermansen og Morten Helminsen. Egen agenda utarbeides av
Arnie/Eilen og sendes ut i forkant av samling.
Sosialt:
Arnie/Eilen utfordrer DL til å arrangere julebord første helgen i desember. Kan det holdes i
Trondalen? Eventuelt ute, med grill og telt?

Sport:
Trener for A-laget er re-engasjert, men hjelpetrener er foreløpig ikke landet. Det er bra
stemning i gruppa.
Det er fortsatt behov for trenere på flere lag, -05,-06 og Junior 2.-lag har behov. I
forbindelse med diskusjon om bysamarbeidsavtale ble det også diskutert om det er en ide å
ansette en trener for hele ungdomsgruppa, som har det overordnede ansvaret å sørge for
god trening for alle kullene. Det er flere aktuelle kandidater. Saken er luftet så vidt for
lagene, med god mottakelse. Stillingen kan og bør formes ila 2021. Rollen og
arbeidsoppgaver må tydeliggjøres. Diskuteres videre i sportslig utvalg, Joar/Robert/Morten/
Køllis.
Trenerkurs: Det har vært noe interesse fra junior.
Kvikk.-Lunsj turnering på fredager: Det skal arrangeres månedsturnering i tillegg til den
ukentlige, hvor vinneren får gul «ledertrøye». Opplegget prøves ut på 07-kullet, og kan
utvides senere til de andre lagene.
Gåfotball: Det har blitt laget en film for å promotere gåfotballen i Trondalen.
Kiosk: Grete tar en prat med Anne Lundblad om ståa, og hva planene er for neste år.
Slossing/sosiale medier:
Foredraget med Jan Chr Häckert og Lasse Steve var vellykket. Skolen jobber videre mot
foreldre.
Neste fotballstyremøte, samling på Hankø 6.-7. november.
Gressvik, 20.10.2020.
Referent: Eilen Halvorsen.
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