
 

 

   

     GREIPSTAD FOTBALL    

- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV  

                                                                                                                          

                                                  

  
  

 

Til stede:   
Kristin Nygård Schau  

Hege Nygård   

Vidar Salvesen 

Anders Ramsland   

Kjetil Nygård 

Irma Fakic 

                                                  
Referatført:  
Nodeland – 05.03.2020 

  

  

Meldt forfall:  

 

  Aina Berntsen 

  Kjetil Skistad  

            Anders Ramsland   

 

  

Emne / sak: Styremøte Greipstad fotball  

Dato: 12.02.20 

     

Nr.  Sak  Ansvar  

 0/20 Godkjenning av referat Vidar 

   Referatet enstemmig godkjent   

1/20 Gjennomgang av årshjul Vidar 

Liste på trenere, spillere og foreldrekontakter er snart ferdig ifølge Kristin . Det samme når det gjelder 

politiattester. Hege holder fremdeles på med vaskeliste for klubbhuset.  

 

11/20 Gjennomgang av økonomi Irma 

 Forslag til budsjettet er lagt frem. Det er foretatt små justeringer.Før budsjettes vedtas må det sjekkes 

nærmere ifht drakter.  

12/20 Sikring av klubbhuset, kiosk og anlegget Vidar 

 Det er blitt enighet om at Vidar innhenter tilbud fra Securitas ifm sikring av 
klubbhuset. 
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13/20 Styremedlemmenes arbeidsoppgaver 2. gangsbehandling  Vidar 

 Styremedl oppgaver utsettes da flere av medlemmer ikke er tilstede.  
 

14/20 Spiller og trenerkontrakter  Vidar, Kjetil 
N,Kristin 

Alle skal spillere og trener skal signere kontrakter. Før kontrakten signeres skal foreldre informeres. Spiller 
kontrakten gjelder juniorer fra 16-17 år mens fairplay kontrakten gjelder for de minste. Trenerkontrakter skal 
alle trenere skrive under på og dette skal være klart til neste trenermøte som er i mars.  
Det må sjekkes om det ligger maler fra tidligere av, hvis ikke så må det utarbeides nye.   
 

15/20 Lokalbankfondet Kristin 

Kristin skriver søknad til innkjøp av to nye  benker , til en samlet pris på 50 000kr 
 

16/20 Treningsleir for junior og seniorlag Kjetil N 

Det ble tatt opp på møte om at junior og senior har en leir i sammen.  Treningsleir på nåværende 

tidspunkt er ikke aktuell pga manglende tilslutning   , men kan vurderes senere 

 

17/20 Klubbens nettside Vidar 

Hjemmesiden ikke har vært oppdatert på en stund  pga manglende kapasitet . Istedenfor er det brukt en den  
FB for deling av ulik informasjon. Vi snakket om å opprette en helt ny side men det er mye jobb og kanskje 
like fornuftig å oppfriske den gamle.  

18/20 Vår/sommer cup på Hortemo Vidar, Kjetil N 

Kjetil uttrykker ønske om ha flere cuper i regi av Greipstad .  

Vi ble enige om at det opprettes en komite utenom styre som kan planlegge cuper for 2021. Det vil bli tatt 

opp på trenermøte om noen er aktuell for komite.  
 

 Eventuelt  

Det er kommet inn søknad fra 2005  om ønske om å delta på Moss cupen. Påmeldingsavgiften er på 4800 kr 
og det er 2 lag som skal meldes .Det er få cuper i området for den aldersgruppen og på bakgrunn av det 
godkjennes søknaden . Regelen er at det fra 13 år og oppover kan søkes om å delta på cuper utover den 
summen som vi dekker. 
Det vil foregå  grasrottrener kurs den 28/2903.  Trenere oppfordres til å delta.  Fotballederkurs ble utsatt for 
trenere og fra styre pga kapasitet. Grasrottkurs prioriteres først. 
  

  

  Oppfølgingssaker:    
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 Referent: 

Irma Fakic 
*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  

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.  

    

      

     

      

  

   


