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Referat fra møte i hovedstyret torsdag 20.11.14  
Kl 19.00 Old Trafford 
 
Disse møtte: Per Kristian Wister, Anne-Katrine Higdem, Daniel E Roux, Per Kolbein Tonstad, 
Stian Flørenæs, Finn Olav Stredet, Sveinung Grude.  Jonny Borlaug tilstede under behandling 
av økonomi og sak 03/14. 
 

Faste saker: 
- Økonomi 

40.000,- økning i underskudd 
Bremset ned bruk, FFO stor bidragsyter 
Avvik 440.000 i underskudd vs 135.000 i overskudd. 
Underskudd ifm turneringer, må avklaeres 
Trenere faktureres 500,- egenandel fro Dana, aksjon PKW 
Lønn 1.7 mil, skulle vært 1.4 
Utgifter jevnt med i fjor 
7-er banen er betalt ut 
Gjeldende lån er 1.7mil (klubbhus) til kommunen 

- Info avdelingene 
o Fotballstyret 

o Vellykket avslutning 
o Dialog rundt NM finale J16 
o Kartlegging lag til neste år 
o Amatørkontrakter 
o Kvalitetsklubben 

o Håndballstyret 
o Trollcup gikk bra, et lag G16 vant hele cupen 
o Ca 130 spillere/trenere 
o Ungdomsstyret i gang, skal ha møte 
o Grøtfest 12/12 for 2003-2008 i Gautesetehallen 
o Utfordring med dommere, neste kurs i juni 2015 
o Baneleder kurs i Januar 
o Treningstider brukes til kamp 
o Ønsker planlegging med fotball ang treningstider, planleggingsmøter 
o Styrkerom avventer gulvlegging 

o FFO 
o Fokus på økomoni 
o Fått inn overskudd fra fotballskolen 
o Påmelding til turnering i Randaberg Arena 
o Fokus på 2007 kullet. Planleggingsdager ikke i FFO 
o 95% fra Gausel skole, vurderer transport fra Godeset/Gautesete 

 
- Aktiviteter i følge aktivitetskalender 

o 1 stk søknad innen medio des aksjon DER 
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o Avholdt medarbeidersamtaler 
- Referat fra aktuelle møter 

o Bydelsutvalget 
o FGI vertskap for aktivitetsdag i 2015 , 12/9. NB: 10 års jubileum for 

aktivitetsdagen 

Sak  Ansvar  

01/14 
 

Wang Toppidrettsgymnas 
Avtalen er inngått, er publisert på hjemmeside. Åpent hus på Wang er også publisert 

  

02/14 
 

Fovea 
Klubbkatalog: aller siste korrektur og distribuering. Status distribuert 
fotball ifm avslutning. Hånball ifm utdeling Enjoy 
Rune Hamre og Hege Nicolaysen er byttet om, aksjon SHG 
Husk presentasjon av ansatte i neste utgave 

Stian 
Fredrik 

 

03/14 Sponsor 
Enjoy: status 
Utdelt 419 stk 
Betaling for 531 (136500,- brutto) 
Arena, referert fra sist: 
Tilbud foreligger 
Fresh Fitness:  Venter tilbud, mulig A-sponsor 
Fremstøt mot Actionball  

Sveinung 
Jonny 

 

04/14 Skifte av utstyrsleverandør 
Status: Tas ut 

  

05/14 Fagplan idrett fra Stavanger kommune 
Status: Vedtatt 

  

07/14 Klubbhus 
Klubbhus malt, Knudabuå malt og ryddet. 
GS bidratt og bidrar til småjobber 

Finn Olav  

10/14 Bydelsmidler 2014 
Innvilget kr 15.000 til div kioskutstyr: fryser, safe m/kodelås og 
kassaapparat. Status 
Kjøpt safe og kjøleskap 
Sjekker med Nordea, vs iZettle 

Stian  

13/14 Rekrutteringsarbeid til verv 
Stian tatt kontakt med 2 aktuelle kandidater 
Fotballstyret tar opp i styret, finner kandidater 
Alle jobber med å finne kadidater 

  

14/14 Støtte til ferdigstilling av kunstgressbaner 
Kr 50.000 fra Canal Digital (er utbet, må kunne dokumenteres) 
Kr 10.000 fra Hinna BU (er utbet, må kunne dokumenteres) 
Kr 60.000 fra Sparebankstiftelsen (utbet ved dokumentasjon) 

Status og kontroll på dette 
Arbeid er på gang, arbeidskomite v/Geir har kontroll på dette 
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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? Ja, FGI vil bidra, Anne K tar 
kontakt med Hans Wold ang antall bøssebærere 

 

AKH  

17/14 Utleie klubbhus                                                                                             
Tiltak og rettningslinjer i forhold til støy. Bakgrunn er klager fra naboer 

Utarbeides utleieregler (revidere utleieavtale) 

Finn Olav  

18/17 FGI i langtidsperspektiv 
Fra breddeklubb til også ha topplag, økonomi, stille spørsmål 
hvordan møte fremtiden som klubb 
AKH inviterer tilmøte i januar 

AKH  

Evt - Loddtrekning i forhold til utleie konfirmasjon 
o Tildelt Sveinung Moen. Daniel informerer 

- Møte idrettspolitisk debatt 27.11.14. 
o AK undersøker litt mer, evt kan Finn Olav gå 

- Ønske om bedre internett i klubbhuset 
o Daniel/Finn Olav sjekker alternativer 

Daniel 
Finn Olav 

 

 
 
Referent 
Sveinung Grude 


