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Referat AU-møte nr. 6/18  
 

Tid:   05.september kl. 19.00 – 20.00 
Sted:   GIF-huset 

Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, Jorolv Berg, Anders Larsson, Ole Gunnar Drabløs, 
Oddleif Dahlen, Sven Reme, Gunnar Almklov, Åse Marit Hansen 

Forfall: Tone Holme (delvis) 

Møteleder:  Åse Marit Hansen 
Referent:  Åse Marit Hansen 

Neste møte: 03.oktober kl. 19.00 – 21.00 
 

  Ansvarlig 

6.01 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Godkjenning av referat fra forrige AU møte, 8. august 

3. Politiattest 

4. GIF Brosjyre 

5. Sommerfest 

6. Status evaluering av ny utstyrleverandør 

7. Tomtesalg 

           

Dagsorden - godkjent 

 

Info 

6.02 Referat fra AU-møte nr.4, 6.juni 2018 – Godkjent 

 

INFO 

6.03 Politiattest 

Beskrivelse av prosedyren rundt innsending av politiattest ble sendt ut til alle 

gruppene før sommeren. Det er ikke kommet en tilbakemelding fra noen grupper. 

Leder i GIF må sende ut en ny info-mail/purring til gruppene hvor vi ber at 

prosedyren skal følges.  

Vedtatt i møtet Alle innkomne politiattester legges inn i medlemsregisteret for på 

den måten enkelt kunne sjekke opp/registere alle som har godkjent politiattest. 

Oddleif kontakter Geir-Tommy  

 

 

Tone 

 

 

 

Oddleif 

6.04 GIF Brosjyren – er ferdig og vist frem på møtet  

Ble distribueres før skolestart til ca 1000 husstander. Oddleif og Geir Tommy har 

et felles opplegg rundt videre distribusjon i Søndre. 

Det må skrives en kort epistel om hva folk kan forvente å få /har fått i 

postkassen sin på GIF sin nettside.   

 

Oddleif 

 

Tone 

 

6.05 Sommerfest – ble avholdt18.august 

Sommerfesten ble avholdt den 18.august. ca 150 deltagere. 

Fotballgruppa ansvarlig for vakt og servering. Inntekt til fotballgruppa ca 13000kr 

(utgift for AU 26.000kr) 

Evaluering: ny fest i 2019. Dato settes før 2019, og datoen gjøres kjent tidlig slik 

at flere kan legge den inn i kalenderen. Promotering for festen bør skje på flere 

arenaer. Gjøre det enda tydligere at det ikke er en GIF fest. Gunnar fortsetter 

som festgeneral, med samme arbeidsgruppe. 

 

Gunnar 

6.06 Status evaluering av ny utstyrleverandør   

Beslutningen om ny leverandøravtale tas av HS (i november 2018). Det er satt 

ned et eget forhandlingsutvalg på vegne av klubben som jobber veldig bra med 

vurdering av ny leverandøravtale. 

 

Anders 
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  Ansvarlig 

Møter avholdt med utstyrleverandørene JOMA/UMBRO/CRAFT. Tilbud mottatt fra 

alle 3 og etter første evalueringsrunde er det en leverandør som skiller seg ut. 

Det kom flere innspill i møtet til hva som må hensyntas i evalueringen samt 

ulemper med å evt. bytte leverandør. Det er også diskusjoner om CA er med i 

neste runde, spesielt ved evt. bytte av utstyrsleverandør. Samme sak tas opp på 

nytt i HS-møte kl 20. 

6.07 Tomtesalg - Status 

Arbeidet med salg av tomter går nå endelig fremover. Ole-Gunnar, Gunnar og 

Oddleif er ansvarlig for prosessen fra GIF sin side og det ser lovende ut for at vi 

denne gangsen skal klare å fullføre salgene med riktig oppføring i Grunnboka. 

 

Ole-

Gunnar 

 


