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Referat fra møte i hovedstyret torsdag 21.08.14  
 
Tilstede: Sveinung Grude, Fredrik Jomaas, Daniel E Roux, Finn Olav Stredet, Per Kristian 
Wister, Stian Flørenæs, Anne-Katrine Higdem 

 
Faste saker: 
- Økonomi 

o Pr juli et overskudd i forhold til budsjett. 
o Ang pant/lån i SR-bank: lån kan betales ned med pant som pr i dag er låst som 

sikkerhet.  Pelle avtaler møte i banken, Anne-Katrine og evt Stian deltar også,  for å få 
råd ang pant/innfrielse av lån.  

 
- Info avdelingene 

o Fotballstyret 
o Vellykket Sørcup avholdt. Deltagerne reiste hjem en dag før tiden grunnet 

omgangssyke. Hjemreise og beredskap fungerte godt.  
o Vellykket Danacup avholdt , varmt og godt. Jenter 13 videre til finale, fikk sølv.  
o To fotballskoler, må vurderes videre samarbeid med Stvg kommune/Fiks 

Ferrige Ferie 
o Rekrutteringshelg til helgen 

 
o Håndballstyret 

o Vellykket Granollers cup i Barcelona. 4 lag deltok.  Høyt nivå på cupen. 
o Treningene har begynt denne uken, FGI har hele hallen hele uken. 
o Rekrutteringshelg til helgen 
o 5.sept ungdomskveld i hallen med bla turnering 
o Sola-turnering i september 

 
o Banefordelere fotball og håndball samarbeider om koordinasjon av treningstider. 

 
o FFO 

o Ungene slutter på skolen kl 13.45 og starter FFO kl 14.00.  Abeidsoppgaver for 
FFO-ansatte fra 12-14?  Finn Olav, Pelle og Daniel setter seg sammen og ser 
på løsninger.  

 
- Aktiviteter i følge aktivitetskalender 

o Talentstipend Wenås 
En spiller får kr 5000,- i utstyrsstipend 
Avdelingene rullerer, fotball finner kandidat i år, håndball neste år. Deles ut i 
forbindelse med sesongavslutningene i avdelingene.  
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Sak  Ansvar  

01/14 
Tas opp 
når noe 
nytt 

Wang Toppidrettsgymnas 
Etter samtale med representanter fra Wang har FGI laget et utkast 
til avtale. Avtalen er bekreftet mottatt hos Wang og klubben får 
tilbakemelding så snart de har behandlet avtalen. 
  
Anne-Katrine tar kontakt og hører hvor langt de er kommet.  

 

AK  

02/14 
 

Fovea 
Klubbkatalog: korrektur og distribuering 
Forslag om at hvert lag henter kataloger i klubbhuset, Daniel lager 
liste med oversikt som krysses av etter hvert som lagene henter.  

Daniel 
Stian 
Fredrik 

 

03/14 Sponsor 
Tilbud fra Enjoy: 
 Ønsker å gå inn for dette, Daniel undersøker hvordan andre idr lag 
distribuerer dette. Tar dette pr mail videre.  

Daniel/alle  

04/14 Skifte av utstyrsleverandør 
Daniel tar kontakt med Hetland ang rest av treningstøy. 

 

Daniel 
Sveinung 
Pelle 

 

05/14 Fagplan idrett fra Stavanger kommune 
Status pr dd er at idrettsrådet har flyttet rehabilitering av gammel 
11`er bane fra 12.plass til 3.plass på prioriteringslisten. Hans, Geir 
og Anne Katrine påvirker videre. 

AK  

06/14 
OK, går ut 

Publisering av styremøtereferat 

 
AK  

07/14 Klubbhus 
Fremdrift vedlikehold 

Finn Olav  

09/14 Deltagelse Aktiv by  
Kommunens bestillings-kalender for idrettshaller ol. Lederne av 
håndball og fotball må informere Daniel om hvem som skal ha 
brukerrett. 
Stian og Fredrik skal ha brukerrett. 
 

Daniel  

10/14 
 

Bydelsmidler 
Håndballen sin tur å søke, søker om midler til oppgradering i hallen 
(div nødv utstyr). 

Stian  

11/14 Hinna aktivitetsdag 13. sept 
Daniel stiller på møte neste uke. FGI stiller med en stand, håndball 
og fotball stiller sammen, med skudd/fartsmåler. 
 

Daniel 
Stian 
Fredrik 
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12/14 Sponsorteam – bruker FGI sine medl lister for telefonsalg 
Se korrespondanse i egen mail 
 
FGI har allerede omfattende korrespondanse pr mail og telefon til 
Sponsorteam der klubben redegjør for sitt syn på Sponsorteam sine 
fremgangsmetoder. Vanskelig å gjøre flere aksjonspunkter mot 
Sponsorteam. 
 
 

  

13/14 Rekrutteringsarbeid til verv 
Tas opp som første sak på neste møte. Må prioriteres. 
 

  

Evt Tilbud på maskin som lager medlemskort 
Ref fra sist:-Ønsker ikke å kjøpe egen maskin 
-Daniel sjekker opp om det er mulig å få medl kort gjennom KX 
-Profilarcard koster kr 3,48 pr tusen 
-Sjekker opp flere alternativer til neste møte 
Tas opp igjen på neste møte 
 
Dato for styremøter høst 
Torsd 18.sept kl 19.30/20 
Torsd 16.okt kl 19.00 
Torsd 20 nov kl 19.00 
Torsd 18 des kl 19.00 
 
Rekrutteringsdag 22.aug. 
Alt under kontroll til dagen.  
 

  

 
 
 


