
 

 

   

     GREIPSTAD FOTBALL    

- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV  

                                                                                                                          

                                                  

  
  

 

Til stede:   
Kristin Nygård Schau  
Kjetil Skistad  
Hege Nygård   
Aina Berntsen   
Vidar Salvesen 

Anders Ramsland   

Kjetil Nygård 

                                                  
Referatført:  
Nodeland – 16.01.2020  

  

  

Meldt forfall:  

Irma Fakic  

  

  

  

  

  

Emne / sak: Styremøte Greipstad fotball  

Dato: 08.01.2020  

     

Nr.  Sak  Ansvar  

 0/20 Godkjenning av referat Vidar 

   Referatet enstemmig godkjent   

1/20 Gjennomgang av årshjul Vidar 

Kristin tar ansvar for å få ut liste på trenere, spillere og foreldrekontakter. Hun ordner også politiattester. 

At informasjon blir lagt ut på nettet og at det blir en kontroll av at alle får skrevet under.  

Hege ordner vaskeliste for klubbhuset.  
 

2/20 Gjennomgang av økonomi Kristin 

 Det er første styremøte og ikke noe å melde enda. Det blir lagt frem et forslag til budsjett på neste 

styremøte. 

3/20 Signering av taushetspliktskjema for nye styremedlemmer Vidar 
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 Vidar Salvesen og Anders Ramsland er nye medlemmer og de underskrev taushetspliktskjemaet. 

4/20 Møteplan 2020 Vidar 

Følgende datoer ble foreslått: 

08 Januar, 12 Februar, 11 Mars, 08 April, 06 Mai, 03 Juni, 12 August, 09 September, 07 Oktober, 04 

November, 02 desember 

 

Møtestart er kl.19.30 

 

Enstemmig vedtatt.  

5/20 Fordeling av arbeidsoppgaver for hvert verv i styret. Vidar 

Styret gjør justeringer i arbeidsoppgavene som har vært forrige år. Saken kommer opp igjen i neste møte i 
Februar. 

 

Enstemmig vedtatt. 

6/20 Status Kiwicup Vidar 

 Odd Arvid Tønnesland informerer om status Kiwicup. Det ligger an til å bli 120 lag som stiller og et 

godt overskudd til klubben. 

 

Tas til orientering 

7/20 Arbeid med etablering av isolert kaldhall på Hortemo Kristin 

Kristin forteller om et de videre planene i arbeidet med hallen. Prosjektleder Kristin sammen med Nils 

Magne Håkegård kommer til å jobbe jevnt med prosjektet gjennom året.  

De ser en nødvendighet til også å få ekstern rådgiving og prosjektleder ber styret om midler for å leie inn 

dette.  

Styret følger opp dette og bevilger inntil 6000 kr til innleid konsulent. 

Enstemmig vedtatt   

8/20 Trenersituasjonen for sesongen 2020 Kjetil N 

Kjetil informerer om trenersituasjonen og også om antall spillere som er meldt inn for senior og juniorlag 

Tas til orientering 

9/20 Treningsklær og dugnader for lag med flere trenere. Kjetil S 

Det informeres om antall trenere som er meldt inn fra hvert lag.  

Styret vedtar at det ikke legges begrensinger på innkjøpt trenertøy til hvert lag og alle trenerne som er 

meldt inn får klær. 

Enstemmig vedtatt  

10/20 Dugnader og treningsleir. Senior og juniorlag. Kjetil N 

Det informeres om arbeid med årets treningsleir for senior og juniorlag. Styret er klar på at spillerne må 

delta på dugnader gjennom klubben som en del av betalingen til årets treningsleir. 

Det blir ikke gjort noen vedtak i saken men tas til orientering. 

  

  Oppfølgingssaker:    
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Referent: Anders Ramsland 
*se neste side for avsluttede  
  

Neste møte: Onsdag 12.02.20 kl 20.30-21.30  

  

  

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  

04/20  Møteplan 2020  Vidar  

05/20  Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver under hvert verv  Vidar  

06/20   Status Kiwicup 2020 Vidar  

07/20  Arbeid med etablering av isolert kaldhall på hortemo Kristin    

08/20  Trenersituasjon for sesongen 2020 Kjetil N  

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

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

    

      

     

      

  

   


