GREIPSTAD FOTBALL
- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

STYREMØTE GREIPSTAD FOTBALL - REFERAT
Møtedato:
12/01-2021
Referatført:
10/02-2021
Til stede:
Kjetil Skistad, Kjetil Nygård, Vidar Salvesen, Renate
Stensland, John Ove Hjemlestad, Aina Berntsen og Terje Hansen
Via Skype:
Anders Ramsland og Stine Sandnes Henriksen

Saksnummer

Sak

Ansvar

Godkjenning av referat

Renate

Utkast til referat godkjennes med 1 korrigering – årsmøtedato 24.november 2021
Status restanse/orientering etter forrige møte:
-

Taushetserklæringer er signert og politiattest fremvist av nye styremedlemmer, med unntak av Stine. Dette
ordnes neste styremøte.
17.mai, vi har deltatt på oppstartsmøter i kommunen. Stiller vår plass i komiteen til disposisjon. Anders følger
saken.
Hjemmesiden, Vidar og Renate har satt opp «stammen» og Vidar har tatt dette videre med Netlab.
Styret enig i at kun kontaktinfo til felles mailadresse og Renates mobil skal ligge ute.

Post
01/21

Søkt om gatelys, men fått avslag da midler for 2021 er avsatt.
Vi forlenger vårt Office-abonnement
Kretsen ønsker komme innom vedr godkjenning som kvalitetsklubb. Inviteres i forkant av neste styremøte.
Hallkomité informert om budsjettmidler fra kommune – inviteres til neste styremøte for status
Årshjul 2021

Vidar

Gjennomgått hva som står på planen første tre måneder.
Årshjulet oppdateres og offentliggjøres.
02/21

Trenerveileder

Styret godkjenner innspilt forslag til å engasjere trenerveileder og godtgjørelsen av jobben.
Hovedpunkter før sommeren:
- Se minst ei trening per lag i klubben før sommeren. Han lager et skjema som han går gjennom med
trenerne etter økta og får info om antall spillere, målsetning, hospitering, øvelser, planer, utfordringer osv.
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-

Kartlegge antall trenere som ønsker trenerkurs og behjelpelig med å arrangere disse
Lage en øvelsesbank som trenerne våre kan bruke
Følge ekstra opp lag som skal nominere til sone, neste sesong blir det 09 årgangen
Stille opp på trenermøter og snakke litt om sportsplan, øvelser osv

Renate lager utkast til kontrakt som styret godkjenner før den signeres.
03/21

Økonomi

John Ove

John Ove og Renate har hatt møte med tidligere kasserer Irma. Bilagspermer overlevert og rutiner gjennomgått.
Tilganger overføres i Visma og nettbank, men foreløpig er det litt utfordringer knyttet til John Oves tilganger på
kontoen i Visma.
04/21
Sesongen 2021, sportslig og medlemsregistrering
-

Kjetil Nygård har hatt møte med senior og juniortrenere. Lite frafall, på tross av alle restriksjoner og
manglende aktivitet. Melder på lag i årets serie. Ønskelig med sosialt før oppstart/sesongmarkering.
Vi innkaller til korte trenermøter med alle lag separat i februar for å få status før seriepåmelding og avklare
hvor lagene står.
2014 – kullet som har vært sammen med håndballen til nå – Renate tar en prat med leder av håndballen
hva vi gjøre videre. Kretsen har invitert til aktivitets serie i fotball og styret ønsker Greipstad melder på lag.
Chipspengene – styret legger til rette for en felles aktivitet for alle lag en dag i vår. Renate sjekker
Kristiansand padel om å leie hallen en hel lørdag.
Medlemsregisteret på Minidrett.no må ajourføres, da årets treningsavgift sendes ut herfra.
Renate sender ut mail til alle trenere med excel-mal for medlemsregistrering og utstyr. Svarfrist 01.mars
Eventuelt

LKB-cup – Aina har vært i kontakt med Dues for konsekvenser av påmelding og avlyst turnering. Avventer
tilbakemelding. Kan vi vurdere en fellesturnering sensommer/høst?
Styret avventer klarering fra Dues og tar en avgjørelse på styremøte i februar vedr fellesturnering 2021.

Referent: Renate Stensland

