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Referat fra møte i hovedstyret torsdag 18.12.14  
Disse møtte: Sveinung Grude, Per Kolbein Tonstad, Finn Olav Stredet, Per Kristian Wister, 
Anne-Katrine Higdem. Jonny Borlaug tilstede under økonomi og budsjett. 

 
Faste saker: 
- Økonomi 
Det er kommet inn en del midler på slutten av året, slik at det nå ser ut som regnskap vil gå i 
pluss for 2014. 
 
- Info avdelingene 

o Fotballstyret 
o Kontroll på det meste til neste sesong. 
o NM finale J- 16 
o David Chokheli har prøvespilt for Leichester 
o Utfordring å finne nye medlemmer til fotballstyret neste år 
o  

o Håndballstyret  
o  J98 - skal arrangere Håndballskole i vinterferien 
o Nye treningstider er satt opp for 2015. Samkjørt med fotballens tider, men 

umulig å ikke treffe på noen lag.  
o  Julegrøtfest for 200 små og store i Gautesetehallen sist fredag. Stor suksess! Bør 

vurdere å kjøre felles for hele FGI neste år? 40 kg grøt og 50 liter saft holdt 
akkurat :-) 

o Kjøle/fryseskap kjøpt inn og installert i kiosken i hallen. 
o Herrelaget sliter med å ha nok spillere til kamper, men har foreløpig stilt på alle 

kamper, kan bli kritisk utover våren. 
o  Ungdomsstyret er etablert og hadde første møte sist uke. Har ikke fått referat 

enda. 
o Endel nye 2008 spillere er registrert, men jeg tror ikke de er fakturert ut. Spm er 

hva de bør betale for sesongen fra september til nå, eks 200,- ? 
Styret er enig i kr 200,- for disse spillerne 

o Gutter 98 har høyt ambisjonsnivå og ønsker mer satsing fra neste sesong i 17-års 
serien. Vi må evaluere hva det betyr - også ift herrelaget. 

 
 

o FFO 
o Idrettsrådet innvilger kr. 10 000 til Forus og Gausel IL som støtte til idrettslagets

 fritidsordning, jf. støttetiltak til IFO under Idrett+ 

o Brosjyrer om FFO sendt ut til skolene. 

 
- Aktiviteter i følge aktivitetskalender 

o Tilskudd adm stilling - OK 
- Referat fra aktuelle møter 
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Sak  Ansvar  
03/14 Sponsor 

Enjoy: status 
Mangler kun betaling for 2 kort. Ca 130 kort ligger igjen som ikke er 
hentet.  
Sveinung sender ut påminning i løpet av romjulen til de som ikke har 
hentet. 
 
Arena – kommer med eksakt tilbud på nyåret 

Sveinung 
Jonny 

 

07/14 Klubbhus 
Bedre internettforbindelse, tas tak i på nyåret 
Gardiner er raknet nederst, har avtale om å bli reparert 

Finn Olav  

10/14 Bydelsmidler 2014 
Status, alt OK? 

Daniel  

13/14 Rekrutteringsarbeid til verv 
Daniel tar kontakt med Geir som har noen kandidater til verv. Trenger 
konkret innspill til neste styremøte. Valgkomite må settes på neste 
styremøte. Det jobbes aktivt med dette frem mot neste styremøte.  
 

  

14/14 Støtte til ferdigstilling av kunstgressbaner 
Kr 50.000 fra Canal Digital (er utbet, må kunne dokumenteres) 
Kr 10.000 fra Hinna BU (er utbet, må kunne dokumenteres) 
Kr 60.000 fra Sparebankstiftelsen (utbet ved dokumentasjon) 

Status, alt OK 

  

16/14 
 
 
 

Røde fjær 
Lions Club Stavanger/Jåtten skal sammen med Lions Norge's landsomfattende 
innsamling "Lions Røde Fjær" 8 februar 2015. Innsamlede midler vil gå til "Mitt Valg", 

et arbeid for unge i Norge. Vårt distrikt vil være Jåtten, Gausel og Godeset. Vil FG IL 

hjelpe oss 8 februar 2015 med bøssebæring?  

Har gitt positiv tilbakemelding til Lions, kommer tilbake til organisering 
og antall 

  

17/14 Utleie klubbhus                                                                                             
Forslag om å opprette nytt driftsstyre bestående av daglig leder, 
hovedansvar klubbhus, vedlikeholdsansvarlig, ansvarlig kiosk, 
utleieansvarlig. Egne retningslinjer vil bli godkjent i neste styremøte og 
deretter publisert på hjemmeside.  

  

18/14 FGI i langtidsperspektiv 

Ak tar initiativ på nyåret 
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19/14 Budsjett 2015 

Styret gikk gjennom alle postene i utkastet til budsjett. 

Tas opp igjen på neste styremøte, og vedtas da. 

Pelle  
m/ fl 

 

Evt - Forslag om egen gruppe som tar seg av ansvaret for å søke på 
fond, legat, støtte osv 

- Trenger aksjon for Grasrotandelen. Antall med spillerkort har økt 
jevnt og trutt, men samlet beløpet går ned. 

- Tippelag? 
- Husk: trenger retningslinjer for kjøregodtgjørelse, sjekk håndbok 

(står over 50 km kan refunderes – bør tilføyes «dersom flere 
spillere i bilen») Fergeutgifter – noe om dette i håndboken? Bør 
endres på årsmøtet! Husk å presisere at ungdomskort skal 
brukes av de som har.  

- Arrangere turnering for å øke inntekt? Fotballen er i gang å 
jobbe med dette.   

- Bør det følge med regler og forpliktelser i forbindelse med 
utdeling av nøkkelkort? 

- Neste møter:  
    15.01: kl 19.00 budsjettmøte 
    22.01: kl 19.00 styremøte 
    24.02: kl 19.00 ekstraord styremøte forberede årsmøte 
    26.02: kl 19.00 styremøte 
    Forslag om 19.03: årsmøte, avstemmes med Fredrik Jomås 
 
     

  

 
Referent Anne-Katrine 


