GREIPSTAD FOTBALL
- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

Til stede:
Kristin Nygård Schau (under presentasjon av hall)
Vidar Salvesen
Anders Ramsland
Kjetil Nygård (fikk ikke med seg hall og første del)
Aina Berntsen
Kjetil Skistad

Referatført:
Nodeland – 14.06.2020

Meldt forfall:
Hege Nygård
Irma Fakic

Emne / sak: Styremøte Greipstad fotball JUNI
Dato: 10.06.20
Nr.

Sak

Ansvar

0/20

Godkjenning av referat fra styremøte

Kjetil

Referat godkjent.
1/20

Gjennomgang av årshjul

Kjetil

Årshjul er gjennomgått for gjeldende periode. Det meste er avlyst p.g.a Covid 19.
Trenermøte blir utsatt til etter sommerferien. Dato blir avgjort da.
Neste styremøte blir 12. august.
13/20

Fordeling av arbeidsoppgaver under hvert verv.

Kjetil

Vi må være fulltallige i styret for å gå gjennom dette med hver enkelt, blir tatt opp på styremøte
den 12. august. .

17/20

Nettside for fotballen
Skal ha møte med NETLABS, som har renovert siden til Håndballen/Idrettslaget,
og vi ønsker å følge samme malen. Møte med NETLABS tirsdag 16. juni. Vidar
følger opp dette videre og forbereder informasjon til styret på neste styremøte.

Vidar
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25/20

Forslag til opplegg for keepertrening.
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Kristin

Utsettes til etter sommerferien.
26/20

Spillerpakke MACRON

Kjetil

Tilbudet som er på MACRON sin nettbutikk er gyldig ut juni. Oppfordre gruppene til å «annonsere» for dette
på deres sider.

29/20

Klubbfoto

Vidar

Det er kommet tilbud om klubbfoto, er 3 år siden sist. Interessen for kjøp var ikke veldig stor sist gang, og det
var rimelig kaotisk for å få gjennomført dette. Vi oppfordrer heller lagene til selv å ta disse bildene når
draktene er utlevert. Det bestilles opp «seil» som vi kan bruke som bakgrunn (Anders Ramsland). Seil er
tiltenkt å plasseres på brakker utenfor klubbhus.
30/20

Alarm på klubbhuset – egen kode for hvert lag.

Vidar/Kjetil

I dag har vi en felles kode. Ved utdeling av nøkler vil også hvert lag få tildelt egen kode, slik at vi har
kontroll ved evt. feilalarm etc. Vidar henter ut med hjelp fra Verisure, en kode pr. lag. Må være klart til
neste styremøte.
31/20

Utsendelse av faktura / terminering av avtale med Kredinor

Vidar

NIF har i fjor (…) innført nye rutiner vedr utsendelse av kontingenter samt medlemsregister. Dette ble
nok ikke oppdaget av oss i fjor og har vi fått dispensasjon til å sende ut de kontingenter som er gjort nå.
Det skulle vært avholdt kurs for oss via NIF, men det kom dager før Corona stoppet det meste. Vidar
kontakter NIF nå for å få avdekket om vi trenger kurs eller klarer det via en manual. Aina vil være
ansvarlig for å oppdatere seg på dette etter nærmere informasjon fra Vidar.
Avtalen med Kredinor skal ikke termineres før de har sendt ut fakturaer til sponsorer etc. Terminering
vurderes ved neste styremøte.
Informasjon om fremdrift «Hallen»
Kristin, Jardarr
Det har vært møte med kommunen (avtroppende idrettssjef Abrahamsen) og det legges opp til 3
alternativer;
1.Kommunen eier/bygger/drifter hallen og vi må søke treningstid på lik linje med andre klubber i
Kristiansand.
2.Vi er med og delfinansierer hallen med kommunen og vil ha fordeler ifbm. Treningstider osv.
Kommunen står for selve driften av hallen.
3.Vi får tildelt 20 millioner og bygger/drifter hallen selv. Sistnevnte vil gi oss handlefrihet, men vil
samtidig fordre mer jobb for klubben og er større usikkerhet rundt økonomi og drift på sikt. Det er fortsatt
mye informasjon som må konkretiseres her og ikke minst økonomien i dette må være nøyaktig og
oversiktlig. For en liten dugnadsklubb som Greipstad er det viktig at vi ikke knekker ryggen på dette
prosjektet. Fremdriften holdes her og møtene fortsetter rett over sommerferien. Kommunen legger opp til
at det skal stå ferdig en hall innen 2021 er omme.
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Eventuelt

-

Alle spørsmål om bruk av banen skal stiles via LISAN GJENDEM i Kristiansand kommune
(Aina har dialogen med henne) På generelt basis, så leier ikke Kristiansand Kommune ut anlegg
til private aktører.

-

Oppdatere fakturavedlegg med riktige sponsorer (Irma tildeles denne oppgaven)

-

Magnetalarm på hjertestarter, kontakte Verisure, Vidar er på saken.

-

NFF er på ballen med trenerkurs (som ble terminert pga Corona), vi tar opp dette etter
sommerferien.

-

De siste skiltene blir hengt opp (Kjetil N og Kjetil S)

-

Beskjed fra hovedstyret at de ønsker en kortere årsberetning fra fotballen.
NB! Her var det sendt inn beskjed til hovedstyret om at styret ikke rakk å lage en tilpasset versjon
i og med at det ble bytte av leder kort tid i forkant.

Oppfølgingssaker:

Referent:
Vidar Salvesen
*se neste side for avsluttede

Avsluttede/ferdig behandlede saker:
Sak
nr.

Sak

Ansvar

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

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

Vidar

06/20

07/20 Arbeid med etablering av isolert kaldhall på hortemo

Vidar
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.

15/20 Lokalbankfondet, innkjøp av innbyttebenker (er bestilt)

Kristin

17/20 Nettside for fotballen

Vidar

26/20 Spillerpakke MACRON

Kjetil

29/20 Klubbfoto 2020

Vidar

Status Kiwicup 2020

