GREIPSTAD FOTBALL
- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

Til stede:
21.05.20:
På Hortemo:
Kristin Nygård Schau
Vidar Salvesen
Aina Berntsen
Kjetil Skistad
Hege Nygård

Referatført:
Nodeland – 13.08.2020

På skype:
Anders Ramsland
Irma Fakic
Meldt forfall:
Kjetil Nygård

24.05.20- telefonmøte:
Kristin Nygård Schau, Vidar Salvesen, Kjetil Nygård, Aina Berntsen, Kjetil Skistad, Hege Nygård, Anders Ramsland og
Irma Fakic

Emne / sak: Styremøte Greipstad fotball
Dato: 21.05.20 og 24.05.20
Nr.

Sak
Omrokkering i styret
21.05.20: Vidar Salvesen har meldt til styret at han ønsker å fratre vervet som
leder på bakgrunn av stort arbeidspress i den sivile jobben hans. Han ønsker å
fortsette i styret men i et annet verv. Kristin foreslår Kjetil Skistad som leder ut
2020 og at de andre styremedlemmene bistår Kjetil slik at han ikke får for stort
arbeidspress i og med han også er materialforvalter. Kristin sier hun kan bistå
Kjetil med å holde den røde tråden i styrearbeidet og bistå han med skriftlig
arbeid. Anders Ramsland fortsetter som nestleder og vil også bistå Kjetil samt
bidra med praktiske oppgaver. Anders Ramsland ønsker å fratre
sekretærfunksjonen og Vidar Salvesen sier seg villig i å overta
sekretærfunksjonen.

Ansvar
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Styremedlemmene støtter Kristin sitt forslag og vedtar enstemmig at Kjetil
Skistad overtar som leder og at Vidar Salvesen overtar sekretærfunksjonen i
styret. Vidar Salvesen ønsker å arbeide med å forbedre nettsiden til klubben.
Styret bifaller dette under forutsetning at utarbeiding av saksliste og referat
skriving prioriteres først.
Styret må allerede nå starte arbeidet med å lete etter kandidater til ledervervet i
2021
Oppstart treninger etter Corona nedstenging:
21.05.20: Kristin Nygård Schau informerer styret om at hun på vegne av styret har avtalt skypemøte med NFF
Agder fredag 22.05.20 for å få veiledning i hvilke tiltak styret må ha på plass før trening kan starte opp igjen.
Kristin foreslår at hun og Ole Kristian Skomedal deltar på møtet på vegne av styret i og med at de er disse to
personene som har arbeidet mest med å forberede oppstart treninger igjen. Styret vedtar enstemmig at det
er disse to som skal representere Greipstad fotball i dette møtet.
Styret avtaler et telefonmøte søndag 24.05.20 der Kristin gir styret en orientering om telefonmøtet med NFF
Agder. Basert på den informasjonen som styret får fra dette møtet, avgjør styret hvorvidt trening skal starte
opp igjen.
24.05.20: Kristin ga en kort orientering fra møtet med NFF Agder. Det var på forhånd sendt ut en mail fra
Kristin til styret med en oppsummering fra møtet med Elin fra NFF Agder. Mailen inneholdt denne
informasjonen:
«Ole Kristian, Kjetil S og jeg har hatt telefonmøte med Elin på NFF Agder i dag. Hun fortalte at Korona
håndboken nå er revidert og at mye er blitt tatt bort. Blant annet er egenerklæringsskjemaene for trenere og
foreldre tatt bort.
Hun sa at minstekravet av hva vi må oppfylle er:
-

Håndvask/desinfeksjon av hender både før og etter trening på både trenere og spillere.
1 meter avstand mellom spillerne til enhver tid. Hun anbefalte at trenerne satte frem en markør til
hver spiller som de står ved når det er informasjon som skal gis, de skal ha drikkepause osv.
Vask av baller, kjegler og markører
Banekart med oversikt over hvilken bane det enkelte lag skal trene på
Treningstider med litt luft imellom slik at to lag ikke møter hverandre på veien.

Alt av avviks registrering er tatt bort og hun mente det var godt nok at en av trenerne er banevakt. «
Basert på denne informasjonen beslutter styret at senior, junior og Gutter 15 kan starte opp trening i uke 22.
I uke 23 kan gutter og jenter 2007, 2008 2009 og 2010 starte opp med trening. Det er ennå ikke tatt noen
beslutning for når lagene fra årskull 2011 og oppover kan starte treningene igjen.
Ole Kristian Skomedal har sagt seg villig til å oppdatere koronavettreglene og lage et banekart. Kristin sender
ut mail med informasjon til alle trenerne på mandag 25.05.20. I mailen legger hun ved oppdaterte
koronavettregler, nye treningstider og banekart.
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