GREIPSTAD FOTBALL
- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

STYREMØTE GREIPSTAD FOTBALL - REFERAT
Møtedato:
9/12-20
Referatført:
15/12-20
Til stede:
Kjetil Skistad, Kjetil Nygård, Anders Ramsland, Vidar
Salvesen, Renate Stensland, Stine Sandnes Henriksen, John Ove
Hjemlestad og Terje Hansen
Meldt forfall: Aina Berntsen

Saksnummer

Sak

Ansvar

31/20

Innledning og velkommen

Skistad

Velkommen til nytt styret!
- Politiattest og taushetserklæringer må fremskaffes og sendes til styremailen.
- Opprettes en messenger-gruppe for den «daglige» dialogen, men saker skal alltid drøftes på møte. Saker til møte
sendes på mail 1 uke før møtedato.
- Kontaktinformasjon til hver enkelt sendes inn på messenger.
32/20

Konstituering

Felles

Styrets medlemmer vil kommende valgperiode ha følgende roller:
Styreleder Renate Stensland, nestleder Vidar Salvesen, økonomiansvarlig John Ove Hjemlestad, sekretær Stine
Sandnes Henriksen, materialforvalter Kjetil Skistad, sportsligansvarlig Kjetil Nygård, trener og dommerkoordinator
Aina Berntsen, styremedlem Anders Ramsland, styremedlem Terje Hansen.
Ansvarsområder ble også fordelt – se eget vedlegg.

33/20

Møtekalender

Felles

Det vil i 2021 vil avholdt styremøter på følgende datoer:
13.januar, 10.februar, 10.mars, 07.april, 05.mai, 02.juni, 11.august, 08.september, 13.oktober, 17.november og
15.desember.
Årsmøte 2021 avholdes 17.november

GREIPSTAD FOTBALL
- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

34/20

Sak fra årsmøte

Skistad

Det var kommet inn sak til årsmøte om å etablere en gruppe bestående av tidligere styremedlemmer utenfor styret
som skal brukes ved behov. Årsmøte gav styret ansvar for å definere hva en slik gruppe skal kalles og hvilken
funksjon den tenkes å ha.
Styret er positive til alle som vil bidra i klubben, og ønsker en slik gruppe velkommen.
Styret ønsker å bruke kvalitetsgruppe som benevnelse og tenker bruke medlemmene som et rådgivende organ,
«noen å spille ball med».
Styret ønsker dette for 2021 og at løsningen evalueres ved årsslutt.
35/20

Nøkler idrettshuset

Skistad

Utdeling av nøkler til Renate, Stine, John Ove og Terje.
Kjetil Nygård fikk i oppgave å innhente ett par nøkler som er på utlån.
36/20

17.mai 2021

Anders

Anders blir fotballens representant inn i årets 17.mai komite. Styret ønsker ikke at fotballen skal være delaktige
som arrangør av 17.mai på Nodeland i fremtiden, men kan ved forespørsel ta ansvar for en konkret bod eller en
kiosk etc.
Det avholdes møte i Kristiansand kommune fk. tirsdag og Anders deltar her.
Saken følges opp på neste styremøte.
Eventuelt
- Renate ønsker en positiv overraskelse til spillerne før jul etter en redusert sesong – som en mulig positiv ting for å
prøve å beholde flest mulig.
Sjekker ut om Sven Arild har julegodterier til så mange, som kan kjøres ut til spillerne med en hilsen fra klubben.
- Kjetil har hatt en foreløpig dialog med seniortrener, og de er positive til at det blir lag for seriespill i 2021
- Anders har fått pris på bildene som er ønsket hengt opp i 1.etg og styret godkjenner kostnad på kroner 1900,- pr
bilde.

Referent: Renate Stensland

