
GIF Fotball | REFERAT                         

19.03.19 | 17.30 | Møtested Trondalen 

  

Møtetype Styremøte fotball. 

  

Referent Arnie Johannessen 

  
 

Deltakere:  

Arnie Johannessen, Morten Johannessen, Frode 

Hansen, Grete Pettersen, Karin P. Martinsen, Kjetil 

Føreid og Joar Dahle.  

SAKSLISTEEMNER 

ORGANISERING: 

Leder: Arnie 

Sportslig leder: Morten Johannessen 

Seniorleder: Morten Hanssen 

Ungdomsleder: Grethe Pettersen 

Styremedlem: Karin P Martinsen 

Økonomi: Frode Hansen (Ansatt) 

Koordinator: Joar Dahle (Ansatt) 

 

Vi mangler en sekretær, noe styret vil jobbe med kontinuerlig. 

ØKONOMI: 

Frode H informerte om status: 

 Bra økonomi i alle enheter i avdelingen. 

 A-laget er bra i gang i år. 

 Kiosken er bedre enn budsjett. 

 

Gressvikingen: 

 Føler at det er etterspørsel fra annonsører. Blir møtt positivt i markedet.  

 Pr i dag er det 88 sider. 

 Utgivelse i løpet av juni. 

 

 

ARRANGEMENTER: 

 Vennersvennerfest gjennomført 16 mars i regi av A-laget. 

 FFK kommer på Odins Kro 5 april. 

 Se på muligheten for et arrangement, 2x45 med Atle Jensen m/venner. Frode holder i dette. 



Side 2 

 Arrangere Gåfotballturnering på høsten. Frode og Grethe lager en gruppe som jobber med 

dette. 

 

Vårdugnad: 

Blir flyttet fra 10 april til 3 april etter konstruktivt innspill fra G08. som har turnering i Trondalen. Vi 

ønsker følgende: Vask av garderober, ganger, toaletter etc. Feste gjerde, rydde på og rundt bane.  

 

Lagledermøte: 

 Liten oppslutning til møtet 19 mars – vi informerte nok for seint. Møtet flyttes til 3 april. 

 Diskutere muligheten for at lagene som har kioskvakt også tar søpplerunder. 

 Lage presentasjon med agenda – Arnie holder i dette. 

 Diskutere med deltagerne om det skal være faglige temaer på møtene. 

 Minne om fotografering i slutten av april. 

 

Plen 2019: 

Joar D gikk igjennom planen for 2019 

 

Klubbhåndbok: 

Kjetil skal hjelpe oss i gang med revidering av klubbhåndboka for fotball.  

Politiattester – hvor står vi og hva kan vi gjøre for å forbedre prosessen? Be inn DL Morten. 

Oppfordrer alle til å lese igjennom dokumentet på forhånd. 

Roller og organisasjon - Vi starter revidering av innholdet i klubbhåndboka. Arnie ser over og jobber 

sammen med Kjetil før neste møte. Alle kan lese igjennom å komme med innspill. 

 

SPORT: 

 Dårlig fremmøte på trenermøter - Blir delt i to, trenermøte ca hver 8 uke og fagmøte ca hver 8 

uke. 
 9 deltagere på A-lisenskurs 
 Vi har fått låne treer bane for den nye treerparken utenfor klubbhuset - ønsker å tilknytte oss 

tre stk. Barneidretten vil kjøpe en. Se på muligheter for å søke om midler. 

 

DIVERSE: 

Ønske om å opprette en arbeidsgruppe for å se på muligheten for en fremtidig hall. Vi kan opprette 

gruppa, men Arnie må ta dette med seg til hovedstyret/daglig leder for å forankre det i det riktige 

organet i klubben. 

 

 


