GREIPSTAD FOTBALL
- EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV

Til stede:
Kristin Nygård Schau
Vidar Salvesen
Anders Ramsland
Kjetil Nygård
Kjetil Skistad
Hege Nygård

Referatført:
Nodeland – 06.10.2020

Irma Fakic
Ole Kristian Skomedal- tilstede på møtet ift kvalitetsklubb
Jan Eikså – tilstede på møtet ift kvalitetsklubb

Meldt forfall:
Aina Berntsen

Emne / sak: Styremøte Greipstad fotball
Dato: 23.09.20
Nr.

Sak

0/20 Godkjenning av referat fra styremøte

Ansvar
Kjetil

Referatet fra 12.08.20 er godkjent
01/20 Gjennomgang av årshjul

Kjetil

23.09.20:
02/20 Status økonomi

Irma

23.09.20: Per dags dato ligger vi 160 000kr i pluss i forhold til budsjettet. Irma skal
sende faktura til hovedstyret ift utgifter til maling. Det er avtalt med hovedstyret at det
dekker utgiftene til maling, ikke til belegg og ikke selve malerjobben.
Kjetil Skistad vil ta opp med hovedstyret om det kan dekke driftsutgifter som for
eksempel toalettpapir og vaskemidler.
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07/20

Etablering av kaldhall

side 2 av 4

Kristin

23.09.20: Saken har fulgt styret i hele styreåret 2020. Kristin ba på vegne av prosjekt
gruppen om å kunne bruke noen midler for å få laget en prosjektskisse av et
profesjonelt firma. Styret sa enstemmig ja at styret bruker mer penger på å lage en
prosjektskisse for å ha noe håndfast å komme med. Kristin gir beskjed videre til
prosjektgruppen.
14/20

Trener og spiller kontrakter

Kjetil S

23.09.20: På grunn av korona situasjonen har ikke styret hatt tid og kapasitet til å
arbeide med denne saken. Styret vurderer at det er en målsetning å få dette på plass i
2021. Det er viktig at både spillere og trenere skriver under en slik kontrakt slik at de
vet hva som forventes av dem når de representerer Greipstad fotball. I kontrakten bør
det blant annet ligge at hver enkelt trener og spiller må være aktsomme til hva de
produserer i sosiale medier og hvordan de representerer Greipstad fotball på best
mulig måte. Saken avsluttes.
17/20 Nettside fotballen
Vidar S

23.09.20: Vidar informerer syret om at prosessen har stoppet opp. Vidar ønsker et
møte på kontoret med hun som er kontaktpersonen for firmaet som skal etablere
nettsiden slik at Vidar kan få opplæring. Vidar har ikke fått det til pr dags dato. Vidar
prøver å få til et møte så fort som mulig. Møtet bør ha funnet sted innen neste
styremøte 07.10.20.
18/20: Vår/sommercup hortemo

Kjetil N

23.09.20: Styret har ikke hatt kapasitet til å arbeide målrettet med dette i år. Kjetil
Nygård følger saken opp videre og forsøker å etablere en gruppe som kan arbeide
videre med dette. Saken avsluttes.
19/20
Forslag til opplegg for keepertrening
23.09.20: Styret går enstemmig inn for å kjøpe tjenester fra Vigør. Klubben melder
keeperne fra 10 år og oppover på Vigør keeperskole. Klubben betaler påmeldingsavgift.
Greipstad fotball har fått til en avtale med Vigør om å få litt rabatt i og med man
melder på flere keepere.
22/20

Alarm klubbhus- egen kode for hvert lag.

Vidar

23.09.20: Styret ønsker at alle lag skal ha sin egen kode. Vidar arbeider videre
med dette og har som målsetning om å ha dette klart til styremøte 07.10.20.
23/20 Utsendelse av faktura/terminering av avtaler Kredinor
Kjetil S
23.09.20: Irma tar ansvar for å avslutte avtalen innen årsskiftet.
27/20: Innkjøp av nye møbler:
Kristin ønsker at vi vurderer å skifte ut stolene som brukes når det er utleie av
klubbhuset. Dette på bakgrunn av at de som allerede er der er slitte og gamle. Anders
sjekker ut kostnadsnivå på stoler til klubbhuset.
28/20: Planlegging av samling med trenere- evaluering av sesongen
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23.09.20: Hege tar ansvar for å få et tilbud fra Caledonien og Hotell Norge for en
samling med 30 personer som også inneholder møterom og lunsj. Faglig innhold i
samlingen diskuterer vi videre på styremøte 07.10.20.
29/20: Unntatt offentligheten
23.09.20: Denne saken ble behandlet i styret, men er unntatt offentligheten.
-

Kvalitetsklubb: Tilstede to representanter fra NFF Agder (Elin Hjemdal og
Thomas Schie). De gikk gjennom de punkter som gjenstod for at Greipstad
fotball blir godkjent som kvalitetsklubb. Etter denne gjennomgangen tok styret
en diskusjon sammen med Ole Kristian Skomedal og Jan Eikså om hvorvidt vi
skal arbeide for å bli ferdige med denne jobben og bli en kvalitetsklubb innen
årskiftet 2020/2021.
Styret er enstemmig enige om å jobbe for å bli en kvalitetsklubb. Ole Kristian og
Jan jobber videre og lager en liste over hva som gjenstår til styret slik at de også
kan arbeide videre med det som gjenstår.

Eventuelt:
- Kjetil Skistad sjekker ut om hovedstyret dekker kostnaden for å kjøpe inn ny dør
som kan erstatte dør som er brutt opp i 2 etasje.
Oppfølgingssaker:

7/20

Etablering av Kaldhall

17/20

Nettside fotballen

22/20

Alarm klubbhus- egen kode til hvert lag

27/20

Innkjøp av nye møbler

28/20

Planlegging av samling med trenere- evaluering av sesongen

29/20

Unntatt offentligheten

Referent:
Kristin Nygård Schau
*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

Avsluttet

08.01.20
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04/20 Møteplan 2020

Vidar

08.01.20

05/20 Gjennomgang og fordeling av arbeidsoppgaver under hvert verv

Vidar

12.08.20

06/20

08.01.20

07/20 Arbeid med etablering av isolert kaldhall på hortemo

Vidar
Kristin

08/20 Trenersituasjon for sesongen 2020

Kjetil N

12.02.20

09/20 Treningsklær og dugnader for lag med flere trenere

Kjetil S.

08.01.20

10/20 Dugnader og treningsleir for junior og seniorlag

Kjetil N.

12.02.20

11/20 Gjennomgang av økonomi

Irma

12.02.20

12/20 Sikring av klubbhus, kiosk og anlegg

Kjetil S

12.02.20

13/20 Styremedlemmenes oppgaver

Vidar

12.08.20

14/20 Spiller og trenerkontrakter

Vidar/Kjetil/Kristin 23.09.20

15/20 Lokalbankfondet, innkjøp av innbytterbenker

Kristin

12.02.20

16/20 Treningsleir for junior og seniorlag

Kjetil N

12.02.20

17/20 Nettside for fotballen

Vidar

18/20 Vår/sommercup på Hortemo

Kjetil/Vidar

23.09.20

19/20 Forslag til opplegg for keepertrening

Kristin

23.09.20

20/20 Spillerpakke MACRON

Kjetil

10.06.20

21/20 Klubbfoto

Vidar

10.06.20

22/20 Alarm på klubbhuset- egen kode for hvert lag

Vidar

23/20 Utsendelse av faktura/terminering av avtale med Kredinor

Vidar

23.09.20

24/20 Forberedelse av sesongoppstart- Koronahåndtering

Kjetil S

04.05.20

25/20 Tiltak for å forebygge frafall i Greipstad fotball som følge av Korona
situasjonen

Kristin

12.08.20

26/20 Videre håndtering av Korona situasjonen

Kjetil S

12.08.20

27/30 Innkjøp av nye møbler

Kristin

28/30 Planlegging av samling med trenerne- evaluering av sesongen

Kjetil S

29/30 Unntatt offentligheten

Kjetil S

Status Kiwicup 2020

