
 

 

   

     GREIPSTAD FOTBALL    
- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV  

                                                                                                                          

  
  

 

Til stede:   
Kristin Nygård Schau 
Anders Ramsland   
Kjetil Skistad 
Hege Nygård 
Irma Fakic 
Aina Berntsen 
Jardarr Lie- tilstede på møtet ift etablering av kaldhall 
Nils Magne Håkegård – tilstede på møtet ift etablering av kaldhall  

                                                 
Referatført:  
Nodeland – 19.10.2020 

  
  

Meldt forfall:  
Kjetil Nygård 

Vidar Salvesen  
    

Emne / sak: Styremøte Greipstad fotball  
Dato: 07.10.20 
     

Nr.  Sak  Ansvar  

 0/20 Godkjenning av referat fra styremøte  Kjetil 

  Referatet fra 23.09.20 er godkjent    

01/20 Gjennomgang av årshjul Kjetil 

07.10.20: Årshjul: Årsmøte. Vi må huske å publisere at tidspunkt for årsmøte er 
25.11.20. Kjetil tar ansvar for det.  
 
Innetider er i boks for høst/vinter: Aina skal fordele treningstider og sende ut til 
trenerne. 
 

02/20 Status økonomi Irma 

07.10.20: Det har ikke vært store endringer ift resultatet enn det som ble presentert 
på styremøte 23.09.20. Irma hadde en kort gjennomgang av kontigenter for 2019 og 
2020 som ikke er betalt. Styret beslutter at det sendes ut nye kontigenter til de som 
ikke har betalt slik at de har en mulighet til å betale før styret må kontakte dem det 
gjelder. Irma tar ansvar for at nye kontigenter sendes ut.  
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07/20 Etablering av kaldhall  Kristin  

07.10.20: Jardarr Lie og Nils Magne Håkegård danner sammen med Kristin Nygård 
Schau en arbeidsgruppe som har arbeidet på oppdrag for styret i Greipstad fotball om 
å få realisert trinn 3 av mulighetsstudiet Hortemo aktivitetspark, etablering av kaldhall. 
Arbeidsgruppen har arbeidet målrettet over tid og hatt møter med både administrasjon 
og politikere i både gamle Songdalen og nye Kristiansand. I møte med idrettssjef og 
enhetsleder i idrettsetaten fikk arbeidsgruppen en frist til 28.10.20 med å komme med 
vedtak fra hovedstyret i Greipstad Idrettslag på hvorvidt klubben ønsker å eie og drive 
hallen eller ikke. Arbeidsgruppen informerte om konklusjonen som arbeidsgruppen har 
endt opp på og det er at Greipstad idrettslag selv bør eie og drifte hallen. Dette for å 
sikre at det er klubben som var treningstid i hallen og for selv å kunne ha kontroll over 
hva hallen skal brukes til. Arbeidsgruppen hadde i forkant av møtet sendt et 
arbeidsdokument til styrets medlemmer der konklusjonen var begrunnet.  
 
Kristin Nygård Schau er inhabil i avstemmingen i og med hun selv sitter i 
arbeidsgruppen. Styret i Greipstad fotball foretok et enstemmig vedtak på ja til eie og 
drifte isolert kaldhall. Saken tas videre til behandling i hovedstyret.   
17/20 Nettside fotballen Vidar S 

07.10.20: Vidar har vært på opplæring hos Netlabs ift å etablere ny nettside. Vidar 
starter arbeidet med en mal for nettsiden men det kan ta litt tid før den er helt ferdig 
og klar til bruk. Vidar orienterer om saken på neste styremøte.  

22/20 Alarm klubbhus- egen kode for hvert lag. Vidar S 

07.10.20: Vidar arbeider med saken og skal ha dette klart til styremøte 11.11.20. 
Hvert lag skal få egen kode. Vidar kartlegger kontaktperson per lag innen neste 
styremøte.  
27/20: Innkjøp av nye møbler Kristin 

07.10.20: Styret beslutter å kjøpe nye stoler. Hovedstyret har sagt ja til å dekke 
16000 kroner til innkjøp av stoler. Disse stolene bør kjøpes inn innen 01.12.20.  
 
Saken avsluttes.  
 

28/20 Planlegging av samling med trenere- evaluering av 
sesongen 

 

07.10.20: Hege har booket Hotell Norge. Kristin har opprettet arrangement på 
Facebook der trenerne melder seg på. Styret er enige om at dette skal være 
innholdet på samlingen:  
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Velkommen – presentasjon av styret. Informasjon om styrets arbeid i 2020.  
Innlegg om verdigrunnlag, holdninger og målsetning i Greipstad fotball. 
Oppsummering av sesongen fra alle lag.  
Informasjon om kaldhall.  
 
Saken avsluttes.  
29/20 Unntatt offentligheten  

 

30/30 Planlegging av årsmøte og nye styrekandidater til styre 2021 

07.10.20: Det nærmer seg årsmøte og valg av nytt styre.  
Anders Ramsland, Vidar Salvesen og Kjetil Nygård har ett år igjen av perioden.  
Aina tar gjenvalg og ønsker de samme arbeidsoppgaver som hun har i år. Kjetil Skistad 
ønsker gjenvalg, han ønsker gjenvalg som materialforvalter.  
 
Kristin Nygård Schau, Irma Fakic og Hege Nygård tar ikke gjenvalg.  
 
Styremedlemmene inviterer aktuelle kandidater til styremøte 11.11.20 for å få litt 
informasjon. Styret tar også dette temaet opp på trenersamlingen for å få kandidater. 
Kristin undersøker om Ole Kristian skomedal og Jan Eikså vil sitte i en kontrollgruppe.. 
Årsmøtet blir 25.11.20.  Hege sjekker ut om vi kan leie fojaeen på Tunballen pluss 
bestille pizza og kjøper inn sjokolade og kaffe.  
Kristin tar ansvar for å lage årsberetning. Kjetil Skistad snakker med Ole Kristian om 
hvordan årsmøtet skal legges opp og hva som må forberedes.  
 
Eventuelt:  
 

- Hovedstyret sier ja til å dekke kostnadene for å bytte ut verandadør i 2 etasje.  
- Kjetil Skistad tar ansvar for å lage en ny bekreftelse ift politiattest.  
- Gutter 2008 og gutter 2007 har søkt om å få dekket deler av utgiftene de får for 

å arrangere en sosial tur til Evje med overnatting for disse to lagene. Dette i tråd 
med vedtaket i styret om at styret vil sponse lag med ekstra midler for å kunne 
motvirke frafall på lagene som følge av Korona situasjonen. Vedtak: Styret 
dekker 250 kroner per person, samt 2000 kroner per lag totalt 4000 kroner som 
styret dekker hvert år. Dersom lagene ser at de trenger ytterligere midler for å 
realisere turen kan lagene søke enda en gang dersom de kommer med et 
konkret beløp som ikke er markant høyere enn det beløp lagene allerede har 
fått.  

 

  Oppfølgingssaker:    

 7/20  Etablering av Kaldhall    

17/20 Nettside fotballen   

22/20 Alarm klubbhus- egen kode til hvert lag  

29/20 Unntatt offentligheten   

30/30 
Planlegging av årsmøte og nye styrekandidater til styre 2021 
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 Referent: 
Kristin Nygård Schau   
*se neste side for avsluttede  
  

 
  
Avsluttede/ferdig behandlede saker:   

Sak 
nr.  

Sak  Ansvar  Avsluttet  

00/20  Godkjenning av referat  Vidar    
01/20  Gjennomgang av årshjul  Vidar     

02/20  Gjennomgang av status økonomi  Irma/Kristin    
03/20  Signering av taushetspliktskjema for styremedlemmer Vidar 08.01.20 
04/20  Møteplan 2020  Vidar 08.01.20 
05/20  Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver under hvert verv  Vidar 12.08.20 
06/20   Status Kiwicup 2020 Vidar 08.01.20 
07/20  Arbeid med etablering av isolert kaldhall på hortemo Kristin    
08/20  Trenersituasjon for sesongen 2020 Kjetil N 12.02.20 

09/20 Treningsklær og dugnader for lag med flere trenere Kjetil S. 08.01.20 

10/20 Dugnader og treningsleir for junior og seniorlag Kjetil N. 12.02.20 

11/20 Gjennomgang av økonomi Irma 12.02.20 

12/20 Sikring av klubbhus, kiosk og anlegg Kjetil S 12.02.20 

13/20 Styremedlemmenes oppgaver Vidar 12.08.20 

14/20 Spiller og trenerkontrakter Vidar/Kjetil/Kristin 23.09.20 

15/20 Lokalbankfondet, innkjøp av innbytterbenker  Kristin 12.02.20 

16/20 Treningsleir for junior og seniorlag Kjetil N 12.02.20 

17/20 Nettside for fotballen  Vidar  

18/20 Vår/sommercup på Hortemo Kjetil/Vidar 23.09.20 

19/20 Forslag til opplegg for keepertrening Kristin  23.09.20 

 20/20 Spillerpakke MACRON Kjetil 10.06.20 

21/20 Klubbfoto Vidar 10.06.20 

22/20 Alarm på klubbhuset- egen kode for hvert lag Vidar   

23/20 Utsendelse av faktura/terminering av avtale med Kredinor Vidar 23.09.20 

24/20 Forberedelse av sesongoppstart- Koronahåndtering Kjetil S 04.05.20 
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25/20 Tiltak for å forebygge frafall i Greipstad fotball som følge av Korona 
situasjonen 

Kristin  12.08.20 

26/20 Videre håndtering av Korona situasjonen  Kjetil S 12.08.20  

27/30 Innkjøp av nye møbler Kristin 23.09.20 

28/30 Planlegging av samling med trenerne- evaluering av sesongen Kjetil S 23.09.20 

29/30 Unntatt offentligheten Kjetil   

30/30 Planlegging av årsmøte og nye kandidater til styre 2021 Kjetil S  

  
   


