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Referat fra møte i hovedstyret 16.04.2015  
Tilstede: Per Kristian Wister, Daniel E Roux, Sveinung Grude, Geir Støle, Jonny Borlaug, 
Jeanett Karlsen, Finn Olav Stredet, Trond Eivind Øvrebø, Fredrik Jomaas og Anne-Katrine 
Higdem 

 
Faste saker: 
- Godkjenning av forrige referat 
- Økonomi 
God oversikt med ny måte å føre regnskapet på. Viktig at utstyr som skal dekkes av lagkonto 
føres riktig og ikke belastes utstyr fotballgruppen. Vil jobbes med at dette blir rett.  

- Det er kommet spørsmål om hvorvidt klubben gir ut treningsklær til trenere. Det gjør 
klubben ikke. Det ble delt ut coachjakker til trenere/oppmenn i fotball og tilsvarende 
til håndball i forbindelse med Klubben i mitt hjerte premien 2013.  
 

- Støtte i forhold til  ungdomsarrangement. Går via Daniel, fotball og håndball vurderer 
dette.  

 
- Info avdelingene 

o Fotballstyret 
o Er i konstitueringsfase. Har første styremøte neste uke.  
o Sesongen er i gang. God stemning og godt fokus.  

 
 

o Håndballstyret 

- Teknikkmerke og Sesongavslutning avholdt 10-11/4. Mange hundre innom på 

lørdagen – veldig gode tilbakemeldinger på arrangement, håndballglede og utvalg 

i kiosker - vi hadde gitt to lag i oppdrag å gjøre dette – salget fra det de hadde 

med av kaker/mat etc gikk til lagene.  

Gjenværende varelager i kiosken overføres til Knudamyra om kort tid. 

Kioskansvarlig tar kontakt med kioskansvarlig Knudamyra. 

Se ellers artikkel på FGI.no 

-   Forberedelse neste sesong. Noen trenere gir seg/er i tenkeboksen, men stort 

sett har vi trenere til alle lag. Påmelding til neste sesong har frist 30.4.  

Stian Flørenæs og Rune Hamre var på regionens informasjonsmøte 9/4 og fikk 

oppdatering på landsting samt «kjøreregler» for påmelding av lag pluss info. 

-  Gautesetehallen stenger dessverre på kveldstid fra og med 30.4. på grunn av 

sparetiltak i kommunen. Alle (relevante) lag har fått tilbud om å få treningstider i 

Stavanger Idrettshall – noe de fleste har takket ja til. Mye logistikk, men i sum er 

det en løsning til å leve med for i år. 
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-    Lag fra J1998  og J1999 skal til Granollers (Barcelona) i sommer. 

- J2000 skal delta på turnering i Danmark i sommer 

o FFO 
o 12-13 nye barn har meldt sin interesse. Har hatt kampanje mot Gautesete og 

Godeset skole og flere derfra har meldt sin interesse. 
o Avslutning i Kongeparken i juni 
o God kontroll på økonomi 

 
- Aktiviteter i følge aktivitetskalender 

Det er søkt om deltagelse i Folketoget 17.mai. 17-mai deltagelse sees på som 
et felles klubbprosjekt, med Daniel, Elsie og Geir som initiativtagere. 

   
 

- Referat fra aktuelle møter 
 

Sak  Ansvar  
03/14 Sponsor 

Enjoy: Den 24.02. ble det sendt ut varsel om siste mulighet for 
avhenting. Umiddelbart god respons. Kort som ikke er hentet til tidsfrist 
vil bli resolgt. Jonny får opplæring av Sveinung slik at han kan legge ut 
info og føre lister. 
 
Arena – avtale foreligger. Må gjøres kjent for medlemmene. Status 
Sees i sammenheng med sak 05/15 
 

Sveinung 
Jonny 

 

07/14 Klubbhus 
Ønske om bedre internettforbindelse 
Sveinung kontakter Daniel ang å justere parametre på ruteren 
Status: OK. Saken ansees som ferdig 
 
 
 

Finn Olav 
Sveinung 

 

13/14 Rekrutteringsarbeid til verv 
Arbeid med å opprette valgkomite 
Sees i sammenheng med sak 05/15 
 
 

  

17/14 Utleie klubbhus                                                                                             
Forslag om nytt driftsstyre. Rettningslinjer skal godkjennes på styremøte 
og deretter legges ut på hjemmesiden.                                                         
Nytt driftsstyre ser på dette. 
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Sees i sammenheng med sak 05/15 

18/14 
 

FGI i langtidsperspektiv                                                                                    
Tas opp når ny info foreligger 

Sees i sammenheng med sak 05/15 
 

  

01/15 Hinna Bydelsutvalg, tilskuddsmidler. Styrkerom Gautesetehallen. OK.  

Husk rapportering! 

  

02/15 Opprette egen gruppe med ansvar for å søke på fond, legat, støtte 

Status fra sist møte: Gruppen opprettes ved tilgjengelige kandidater. - 

Avventer kandidater til etter andre verv er besatt  

Gruppen som jobber med økonomi sak 05/15 ser nærmere på dette. 
 

  

03/15 Retningslinjer for kjøregodtgjørelse (sjekk håndbok).  

Status fra sist møte:- over 50 km en vei for tillitsvalgte -spesifisere full 

bil -påpeke at ungdom bruker ungdomskort. Er dette gått ut til 

medlemmene? Tas opp igjen neste møte.  

Fredrik og Stian tar dette opp med Pelle og han gjør aktuell revidering av 

håndbok. 

  

04/15 Nøkkelkort, bør det følge med regler og forpliktelser i forbindelse med 
utdeling? Utarbeides av nytt driftsstyre 

Sees i sammenheng med sak 05/15 
 

  

05/15 
 

Kvalitetsklubbarbeid 
Turid Øverland var på styremøtet fra kl 20-21 for å informere om 
kvalitetsklubbarbeidet i klubben og hva hovedstyret skal bidra med. 
Medlemmene fordelte seg på noen av hovedområdene som en start på 
arbeidet. Vil bli jobbet med kontinuerlig, og utvides til alle områdene vil 
bli satt fokus på etter hvert. 
Hovedområder: 
 

- Verdier 
- Aktivitet 
- Organisasjon: Trond Eivind, Per Kristian, Geir og Anne-Katrine 
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- Anlegg: Finn Olav, Geir  
- Sveinung og Jeanett er linken mellom kvalitetsklubbgruppen og 

hovedstyret og stiller på møtene i gruppen. 

 
 

Evt 
- Datoer for styremøter ut året: 21/5, 18/6, 20/8, 17/9, 15/10, 

19/11 og 17/12 
 

- Sveinung gjør nødvendige endringer i forhold til å oppdatere 
hjemmeside/hovedstyret. 

 
- Medlemskontingent er sendt ut. God opprydning i 

medlemslistene. Viktig med god oppfølging! For å bli 
spilleberettiget må spillerne være medlem av klubben.  

  

 
Ref: Anne-Katrine Higdem 
 


