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

  

 

Forus og Gausel Idrettslag Forus og Gausel Idrettslag 

 Postboks 122 

www.fgi.no 4034 Stavanger 

 

 

 
 

1 av 2 

Sammen om en enda bedre bydel 

 

 

Referat fra møte i hovedstyret torsdag 22.01.2015  
Kl 19.00 Old Trafford 
Møtt: AKH, PKW, PKT (for FJ), FOS, DEG, SHG, JB 
Forfall: SF 
 
Faste saker: 
- Økonomi 
 Budsjettmøte avholdes med Stian/Fredrik/Pelle/Per Kolbein/Daniel 
 Antatt 100-150.000 i overskudd, ikke klart enda. 
Info avdelingene 

o Fotballstyret 
o Ingen møter siden sist. 
o Oppmannsmøte 11/2 for ungdomsfotball 
o God oppstart 
o Utfordring på styreverv 

o Håndballstyret 
o Håndballskole i vinterferien 

 35 påmeldte (av 50 plasser)  
o FFO 

o Igang, fakturert 75 stk for Januar 
o Fokus på å få inn flere unger 
o Jobber med å få ungdom til å hente Gautesete/Godeset 

 Samarbeid med FAU 
o Fotballskole i vinterferien. 

 9 påmeldte 
o Fotballskole i august 

 
- Aktiviteter i følge aktivitetskalender 

o Årsmøte i idrettsrådet 19.mars (påmeld 13.mars) 
 

- Referat fra aktuelle møter 
 

Sak  Ansvar  

03/14 Sponsor 
Enjoy: status 
-Frist for henting sette 10/2. Sendes epost til alle resalg 150,- 
Arena  
-Venter på tilbud (skal komme 23/1-15) 

Sveinung 
Jonny 

 

07/14 Klubbhus 
Ønske om bedre internettforbindelse 
-DER har dialog med Lyse, måling når sesong i gang.  

Finn Olav 
Daniel 

 

13/14 Rekrutteringsarbeid til verv 
-AKH og PKW står på valg 

Jonny/ 
Alle 
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-PKW kan fortsette som økonomiansv. i 1 år, ikke 2 
-To kandidater kontaktes av Jonny 

16/14 
 
 
 

Røde fjær 
Lions Club Stavanger/Jåtten skal sammen med Lions Norge's landsomfattende 
innsamling "Lions Røde Fjær" 8 februar 2015. Innsamlede midler vil gå til "Mitt Valg", 

et arbeid for unge i Norge. Vårt distrikt vil være Jåtten, Gausel og Godeset. Vil FG IL 

hjelpe oss 8 februar 2015 med bøssebæring? Se egen mail 

-Lages egen epost til medlemmene, oppfordre til å gå 

AKH  

17/14 Utleie klubbhus                                                                                             
Forslag om nytt driftsstyre. Rettningslinjer skal godkjennes på styremøte 
og deretter legges ut på hjemmesiden.  

Vedtatt  

18/14 
 

FGI i langtidsperspektiv                                                                                    
Tas opp når ny info foreligger 

utsatt  

19/14 Budsjett 2015 
-Eget møte satt opp 

Pelle  
m/ fl 

 

01/15 Hinna Bydelsutvalg, tilskuddsmidler, frist 1.feb 
Fotball sin tur, men FFO ønsker og å søke. 
Midler ca 15000.- konkrete investeringer 

PKT 
avklarer 
med FJ. 
DER 

02/15 Opprette egen gruppe med ansvar for å søke på fond, legat, støtte 
- Gruppen opprettes ved tilgjengelige kandidater. 
- Avventer kandidater til etter andre verv er besatt 

  

03/15 Retningslinjer for kjøregodtgjørelse (sjekk håndbok) 
-over 50 km en vei for tillitsvalgte 
-spesifisere full bil 
-påpeke at ungdom bruker ungdomskort 

  

04/15 Nøkkelkort, bør det følge med regler og forpliktelser i forbindelse med 
utdeling? 
Utarbeides av nytt driftsstyre 

  

Evt - Invitasjon fagdag kvalitetsklubb 14.feb 
DER stiller. AKH sjekker tilgjengelighet 
Åpent hus Wang, AKH sender vedlegg SHG legger ut. 

AKH 
SHG 

 

Neste møter: 
Uke 7, styremøte for budsjett 
24/2-15, ekstraordinert ifm årsmøte 
26/2-15, ordinert 


