Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

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

2021-06
24.08.2021
18:00
Klubbhuset, Trondalen
Alle fotballstyremedlemmer.
Morten Hanssen

Vedtakssaker:
21-09: Møteplan
Møteplan for høsten skal settes. Det er ønskelig med tirsdager klokken 18, rundt den 20. i
hver måned. Eilen setter opp datoer ut året og sender ut innkalling.
Oppfølging
Fast oppfølgingssak: Anlegg.
20-10 Brakker/Anlegg. Saken fortsetter som oppfølging.
● Brakker
● Kunstgress 3-er baner
● Vedlikehold nett
● Banevedlikehold
● Sveising av mål
● Instruks for sikring av mål

20-16 Økonomi.
21-04: Pantebod
21-05: Samarbeid mellom håndball og fotball
21-06: BIG
21-07: Verdidager
21-08: Proff trener til ungdomsavdelingen
21-10: Arrangement rundt a-lags kamper

1

21-11: BIG/Samarbeid håndball-fotball

Oppfølging
Fast oppfølging: anlegg.
Se sak 20-10.
20-10 Brakker/anlegg.
Det er kjøpt inn nye lys til hovedbanen. Tribune og framdrift der tas opp i hovedstyremøte i
morgen. 25/8-21
Saken fortsetter som oppfølgingssak.
Orienteringssaker
20-16: Økonomi:
Fotballstyret aksepterer et eventuelt underskudd på 100.000,- i 2021.
Gressvikingen; planlagt utgave i september, noe som er god timing med gjenåpning og
oppstart håndball.
Glede over gjenåpning og oppstart av aktiviteter vil være tema for utgaven.
Verdidagene 10.-12. september tas også med i høstens utgave Det diskuteres også noe om
Gressvikingen skal gis ut i forbindelse med 100-års jubileet i 2022.
Fotballstyret vedtar at Frode engasjeres ut 2021.
21-04: Pantebod.
Grete spiller ballen videre og samarbeider med DL. Det planlegges et pilotprosjekt i
Trondalen i første omgang. Det jobbes med praktisk løsning.
Ansvar: Grete.
Saken fortsetter som oppfølgingssak.
21-05: Samarbeid mellom håndball og fotball.
Saken avsluttes, og får eget nytt saksnummer (21-11)
21-06: BIG
Saken avsluttes, og får nytt saksnummer (21-11)
21-07: Verdidager:
Program klart, arrangeres 10.-12. september.
Saken avsluttes.
21-08: Proff trener til ungdomsavdelingen:
Tom Freddy Aune er ansatt som trener for ungdomsavdelingen.
Saken avsluttes.
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21-10: Arrangement rundt a-lags kamper:
Fotballstyret tar medansvar for å løfte arrangement rundt A-lagskamper. Det inviteres til
samtale med trener før kamp, serveres kaffe og vafler. Det vil være speakertjeneste, og det
jobbes også med å opprette en supporterklubb.
Eilen snakker med DL om praktisk gjennomføring. Grete er med i arrangementskomiteen.
21-11: BIG/Samarbeid håndball-fotball:
Fotballstyret må finne ny barnefotballansvarlig, og det er også ønskelig å starte opp med
rekruttering til jentelag i forbindelse med ny struktur i BIG.

-EVENTUELTMøtet ble startet med kort info fra Tom Freddy om oppstarten så langt, planer videre,
framdrift, samarbeid og treningstider. Det skal være på plass et system til sesongstart.
Gåfotball, landskamper
Meget vellykket arr, god stemning og bra med publikum. Representanter fra både
fotballforbundet og kretsen var tilstede. Rekord salg i kiosken. Klubben er invitert til Sverige.
Det skal lages en promoteringsfilm for gåfotball, og forbundet ønsker at Gresvik IF er pilot
for videre utvikling. Det planlegges både store og små arr framover.
Det skal holdes lagledermøte 6. september
Gresvik fotballfritidsordning (FFO) lanseres i løpet av september.
Det noteres at det ikke ble ført referat for møte i juni, da dette ble holdt som
sommeravslutning med middag.
Neste fotballstyremøte, tirsdag 21.09.21 kl 18:00.
Gressvik, 24.08.2021.
Referent: Eilen Halvorsen.
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