
 

Fotballstyremøte 13.12.18 

 

Tilstede: Arnie, Anne, Morten, Martin i tillegg til Frode og Joar 

Forfall: Hanne, Rune 

 

Agenda 

1. Møtereferat 

2. Innkommen post:  

3. Organisasjonen 

4. Tiltaksplan 

5. Økonomi 

6. Litt fra avdelingene 

 

Referat fra møtet 

1. Møtereferat 

2. Innkommen post:  

a. NFF Østfold ønsker møte med styret i løpet av november – KK -  Forslag 27 

november – Ble gjennomført 4 desember. 

i. GIF er i GRØNN sone, noe som er veldig bra. Det er ønskelig fra NFF 

Østfold at vi blir bedre på rekruttering av jenter. 

b. Møte med FFK ang samarbeid samt NFF Østfold om sone 14 nov – Møter med 

Køllis og Arnie 

i. På møtet ble vi enige om at FFK er soneklubb ut denne sesongen (mars 

2019) og at vi tar en ny evaluering etter dette. FFK skal gjennomføre 

sonetreninger 10-12 ganger for hvert lag (06 og 05) i denne perioden 

c. Klubbnære kurs  

i. Joar har ansvar for og følger opp dette i klubben. 

d. Inspirasjonskveld – Sende Tor Arne 

3. Organisasjonen 

 Er i dialog med Kjetil Føreid i forbindelse med å nedfelle fotballens 

organisasjonsstruktur og rollefordeling. Vil bruke 2019 på å revidere det som 

ligger i klubben i dag. 

 Ser på muligheten for å omstrukturere sport, sportslig leder, seniorleder og 

ungdomsleder. Er i dialog med person ang rolle som ungdomsleder samt 

seniorleder (Begge inn i styret?), med Køllis som sportslig leder. 

 Er i dialog med person om rolle som driftsansvarlig 

 Frode Hansen og Anne Lundblad hva som skal planlegges av aktiviteter 2019 

 Rune Solbrekke, Martin Berger og Morten Johannessen plan for A-laget 2019 

 Annet 

4. Tiltaksplan 

a. Har startet å fylle inn ansvarlige 

b. Støtte for Audsen – Tor Arne for j07 har fått i oppgave å dra dette videre. 

5. Økonomi 

https://www.facebook.com/frode.hansen.142035?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARA9XL6HDugyAfb9NN_xyow0sYN0ZwTKnCGRFQ-MRcoaltXM_FpygMHxq3f5ee8ZDqW2VGRYuI3o6yW5&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008417913383&__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARBaoLlWgQnrHBuc8sGrEF2VevVAkpvfOcZM7uqbgcugtkUXiZObmiZitt4dJKUC6uTNXmpIwc4bEQQe&fref=mentions
https://www.facebook.com/rune.solbrekke?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARC1gkGgdbCTRJA6B3azlQocVCyYLk6QNgs3SkHeXMa2F-7PQgtVnUp9ogUKzLmGNr5PdeZwKBZHnh2m&fref=mentions
https://www.facebook.com/martin.berger.77715?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARD7FaUDIRaoI2dglDApZTmzNEOV6R0vKticCFmKGBLnLs7-fA5RsO-WG0C8aJ6Vyw179R1HScHayGMd&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010469563326&__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARBNIk4UhiZpkyldGbtBHkIYSTNx2CZr61ATFbBtt_t67Lnt4La6S5LU1CISDs5WhiCAWAlXHYkhJbiL&fref=mentions


a. Fotballstyret har i 2018 hatt et mål om at men etter ansettelse av informasjons og 

samfunnskontakt skal opprettholde en egenkapital på tilsvarende 2017 nivå. For 

2019 har vi et ønske om å fortsette denne trenden, men styret er samtidig villige 

til å ta risiko som kan risikere en reduksjon på egenkapitalen med inntil 100 000 

kroner.   

b. Fotballstyret har besluttet at vi også i 2019 vil opprettholde stillingen som 

informasjon og samfunnskontakt, men se på muligheten til å dreie rollen litt mer 

over mot «salg og marked». Hovedstyret støtter denne beslutningen. 

6. Litt fra avdelingene 

a. Senior 

i. Oppstartmøte – ca 25 spillere – 3 nye spillere 

ii. Spillere og ledere er positive til å bidra til økte inntekter. 

iii. Trener har presentert sportsligplan for senior 2019 

b. Ungdom 

i. Opplever at unge GIF spillere er på «klubbjakt» utenfor klubb og by. 

ii. G06 trenger trener –  

iii. Fremtiden MÅ klubben ansette trenere fra 13 år 

 


