
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .   

  

 

Forus og Gausel Idrettslag Forus og Gausel Idrettslag 

 Postboks 122 

www.fgi.no 4034 Stavanger 

 

 

 
 

1 av 3 

Sammen om en enda bedre bydel 

 

 

Referat fra møte i hovedstyret torsdag 19.06.14  
 
Disse møtte: Finn Olav Stredet, Fredrik Jomås, Sveinung Grude, Per Kristian Wister, 
Daniel E Roux, Anne-Katrine Higdem 

 
Faste saker: 
- Økonomi 
Regnskapet viser god balanse i forhold til budsjett. Noe lavere medlemskontingent- inngang i 
forhold til i fjor, det er fremdeles en del medlemskontingenter som ikke er kommet inn. Det 
ble sendt ut purringer i går.  
 
- Info avdelingene 

o Fotballstyret 
- Info fotballskole 
- Sportslig har det vært en meget god sesong 
- Positivt rundt A-laget 
- Sør Cup på Flekkerøya i juni, ca 140 stk 
- Danacup i juli, ca 160 stk 
- FGI er tatt opp som Kvalitetsklubb, i regi av NFF, har fått tildelt veiledere, 

kan løfte klubben som helhet, bla med en del styrende dokumenter som 
skal ligge til rette og dokumenteres 

- Det er lagt ned arbeid med å få orden på lagkontoene 
 

o Håndballstyret 
- Granollers- turnering i Barcelona med 4 lag som reiser 

o FFO 
- Full gang på påmeldinger til neste år 
- Har vært i Kongeparken med 76 unger, flott dag! 
- 20.juni siste dag for FFO før ferien 
- Ønsker å rekruttere mer blant de yngste 
-Ser på muligheten til å endre lønnssystemet for trenerne, gå over på faste    
lønnsordninger      
-Har begynt å se på mulighet for ny turnering i september 
- Daniel har ferie uke 28 og 29. Er på Danacup uke 30.  
 

-Aktiviteter i følge aktivitetskalender 
  - OK 
 
-Referat fra aktuelle møter 
  - referat fra møte i beredskapsgruppen foreligger styremedlemmene 

- 27.05: gjennomført vellykket HMS –kveld med representanter fra de fleste 
lag innen fotball og håndball 
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Sak  Ansvar  

01/14 
 

Wang Toppidrettsgymnas 
Etter møte og avtale med representanter fra Wang har FGI skrevet et 
utkast til avtale. Avtalen er bekreftet mottatt hos Wang og klubben 
får tilbakemelding så snart de har behandlet avtalen 
Det har gått en stund siden avtalen ble sendt inn, Anne-Katrine tar 
kontakt med Wang, og hører om de har behandlet avtalen.  

 
 
 
 
Anne K 

 

02/14 
Tas opp 
når noe 
nytt 

Fovea 
Bilder er tatt og Fovea har sendt ut tilbud på bilder til spillerne privat. 
Bilder er brukt på hjemmesidene våre. Venter på klubbkatalogen. 
 

  

03/14 Sponsor 
Tilbud fra Enjoy: 
Styret er positiv i utgangspunktet, tas opp igjen august 
Avtale med Gausel Pizza: 
Avtalen er Ok 
 
 

  

04/14 Skifte av utstyrsleverandør 
Sveinung skriver en info som forklarer at det er noe treghet i 
systemet når det gjelder leveranse, sendes til oppmenn og 
hjemmeside 

 

 
 
Sveinung 

 

05/14 Fagplan idrett fra Stavanger kommune 
FGI har sendt inn høringskommentar. Er lagt frem i bydelsutvalget og 
til daglig leder i Idrettrådet. Er sendt pr mail til sentrale politikere. 
Status pr dd er at idrettsrådet har flyttet rehabilitering av gammel 
11`er bane fra 12.plass til 5.plass på prioriteringslisten i sin uttale. 
 

  

06/14 Publisering av styremøtereferat 
Møtereferat blir lagt ut på hjemmesiden. Møtereferat blir sendt til 
Anne Katrine som legger det ut på nettet  

 

 
 
Anne K 

 

07/14 Klubbhus 
Nye gardiner er montert i møterommene 
Fasadeplater skal skiftes 
Maling av klubbhus skjer i sommer 
 

 
 
 
Finn 
Olav 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .   

  

 

Forus og Gausel Idrettslag Forus og Gausel Idrettslag 

 Postboks 122 

www.fgi.no 4034 Stavanger 

 

 

 
 

3 av 3 

Sammen om en enda bedre bydel 

 

 

08/14 Frivillighetstorget 
Klubben deltar ikke her 

 

  

09/14 Aktiv by 
Daniel informerte om Aktiv by som er kommunens bestillings- 
kalender for idrettshaller ol. Lederne av håndball og fotball må 

informere Daniel om hvem som skal ha brukerrett. 
 

  

Evt Medlemskort: 
-Ønsker ikke å kjøpe egen maskin 

-Daniel sjekker opp om det er mulig å få medl kort gjennom KX 
-Profilarcard koster kr 3,48 pr tusen 
-Sjekker opp flere alternativer til neste møte 

 
-Linjene i saksgang: 
Hoved/fotball/håndballstyret setter pris på henvendelser fra 
medlemmene. I enkelte tilfeller kommuniserer imidlertid medlemmer 
ut saker også til andre i styre og stell som ikke har noe direkte med 
saken å gjøre. Da er det ekstra viktig at styremedlemmene har klare 
linjer seg imellom og kommuniserer godt, også utad. Denne type 
kommunikasjon går alltid gjennom styrelederne. Er det tvil om hvem 
som skal uttale seg så klargjør styret/styrene dette seg imellom før 
det kommuniseres eksternt. 
 
Neste møte er satt til 21.august kl 19.00 
 
Referent 
Anne-Katrine Higdem 

  

 
 
 
 
 


