
GIF Fotball | REFERAT                         

20.08.19 | 17.30 | Møtested Trondalen 

  

Møtetype Styremøte fotball. 

  

Referent Eilen G. Halvorsen 

  
 

Deltakere:  

Arnie Johannessen, Morten Helminsen, Morten 

Johannessen, Frode Hansen, Grete Pettersen, 

Morten Hanssen, Karin P. Martinsen.  

SAKSLISTEEMNER 

ØKONOMI: 

Frode H informerte om status: 

Resultat i kiosk er bra, fotballskolen, og generelt. Har ikke alle tall. Administrasjon er ca der de skal. 

A-laget ligger noe etter, det er forventet et overskudd. Ingen tap av egenkapital.  

Klubben ligger langt etter på kontingenter, med 170.000 utestående.   

Det ble diskutert virkemidler ved fortsatt manglende betaling. Håndballen håndhever regel om at de 

som ikke har betalt heller ikke får spille. Reglene må håndheves strengere, det gjelder alle idretter.  

Årsaker til manglende betaling kan være at mail blir lest og glemt, faktura forsvinner på vei hjem fra 

trening, Min Idrett er for komplisert. Problemstillingen blir diskutert hvert år, men rutiner blir ikke 

endret.  

Hva kan vi gjøre annerledes? 

Skal klubben være mer aktive på «innkreving»? 

Skal lagledere ta jobben med å dele ut fakturaer? 

Skal vi trekke fra felleskassa, eller skal spilleren nektes å spille? 

VEDTAK: 

På lagledermøte i dag må det kommuniseres: 

Lagledere får faktura til de det gjelder, og minner foreldre på betaling med frist 09.09.19. 

Lagledere sender tilbakemelding til Morten H om noen ikke har mulighet til å betale/individuelle 

avtaler. 

Styret ringer de som fortsatt ikke har betalt etter fristen. 

 

POLITIATTESTER: 

Politiattester varer evig, vårt register er ikke oppdatert i  fht hvilke som er levert og ikke. Arnie lager 

ny oppdatert liste på hvem som har og er aktive.  

Frist: Neste styremøte. 



Side 2 

 

GÅFOTBALL-TURNERING, LØRDAG 07.09. 

Stort arrangement, med 14 herrelag og 4 damelag påmeldt.  

Dugnad: har 4-6 stk som hjelper til, det etterlyses flere. Flere i styret melder seg. Det er ellers kontroll 

på servering osv.  

Vi ønsker å sikre at alle deltakere er fornøyde. Det er meldt fra til media, de har vist interesse. Prøver 

å få oppmerksomhet fra flere. Oppmøte for lagene 11:30. 

Turneringen må ses som et prøveprosjekt i år, men det må allikevel leveres kvalitet i alle ledd.  

Med erfaringene fra i år kan det videreutvikles til neste år. Lagene som skal være med hjelper til med 

diverse praktisk jobb. 

Bankett på Odins Kro etter turneringen. 

 

DUGNAD: 

Det blir dugnad onsdag 4 september, KL. 17:00  

Hvert lag stiller med 3 pers.  

Pølser og kaffe til deltakerne. 

 

ATLE JENSEN SHOW: 

20.  og 21. september. Fredagen er utsolgt, lørdag er det 25 påmeldt. Vi må ha mer blest om lørdagen, 

og kan vurdere å dele ut noen gratisbilletter.  

Alle må hjelpe å dele annonsen så vi får fylt opp lørdagen også.  

 

BRY DEG- SEMINAR: 

 Mye skjer på høsten, seminaret utsettes til over nyttår når lagene begynner igjen. 

 

DIVERSE: 

Det ryddes ferdig garderober i dag etter oppussing. Dette skal være klart til 07.09.  

 

A-laget Leder med 11 poeng, ved eventuelt opprykk bør en fest planlegges.  

3x Morten kommer med forslag til opprykksfest til neste styremøte.  

Ungdomsavdelingen er så vidt i gang, det må jobbes med treneransettelser.  

Det er noe usikkerhet om penger fram og tilbake mellom lag og klubb, dette må avklares og 

tydeliggjøres med lagene det gjelder  

 


