Gjekstad Østerøya Idrettsforening 2019
Velkommen som medlem i GØIF
Om klubben: GØIF er drevet av frivillige, og er avhengig av at medlemmene stiller opp. GØIF har tre
undergrupper: Fotball, Aktivitetsgruppa, og Fotballfritidsordning (FFO, for 1-4. klasse). Hovedstyret er
overordnet ansvarlig for klubbdriften. GØIFs verdier er Åpen, Inkluderende og Utviklende, og GØIF er en
sertifisert Kvalitetsklubb.
I GØIF håper vi at du vil oppleve et svært hyggelig miljø.
Kostnader: Medlemskontingent faktureres for 1 år om gangen, og er for tiden på 600 NOK. Det er samme
sats for enkeltmedlem som for familie. Personer som påtar seg et verv i klubben får rabatt, for tiden på 400
NOK. Treningsavgift faktureres to ganger i året, og satsen avhenger av alder. Satsene ligger på nettsiden
goif.no under «GØIF Spørsmål og svar», «Foreldre/foresatte». Ved betaling av avgiftene er spilleren
forsikret. Utvidet forsikring kan kjøpes gjennom fotballforbundet. Du får spillerdrakt, men fotballsko,
leggskinn, shorts, treningsdress og GØIF hettegenser må du kjøpe selv. GØIF har en avtale med Gjertsen
Sport og Diadora, så for å få mest mulig ut av denne avtalen er det flott om du handler der. Husk å si fra at
du er GØIF medlem, så får du rabatt.
GØIF har 70-80 frivillige i ulike verv. De fleste er lagledere og trenere, men det er også viktige klubbverv
som Fair Play-ansvarlig, materialforvalter, kasserer, ansvarlig for utleie, medlemmer, sponsorer, dommere,
banen, cup, politiattest, trenerkoordinator, dommeransvarlig, vaktmester og noen andre verv. For en
oversikt over hvem som besitter ulike verv, se nettsiden goif.no, under «Kontakt». Om du ønsker å bidra, ta
gjerne kontakt med leder for valgkomiteen, Bjørn Kaare Bøe (bjorn.kaare.boe@emagine.no / 918 59 192).
Hva forventes av medlemmer og foresatte? GØIF ønsker at flest mulig stiller som trener eller lagleder, eller
i et klubbverv. Valgkomiteen har oversikt over ledige verv. Hver vår arrangerer GØIF dugnad for å sette
anlegget i stand etter vinteren, og alle lag forventes å bidra. Kiosken drives på rundgang, der alle lag får
tildelt 1 eller 2 uker i løpet av året. Lagleder setter opp kioskvakter innen laget.
Økonomi: Hvert lag får støtte fra klubben til cup-deltakelse inntil 3 ganger i året. Dersom man ønsker flere
aktiviteter (treningsleir, evt. andre turer) kan det finansieres med egenandel, dugnadsinnsats og støtte fra
klubben. Klubbens inntekter kommer fra sponsorer, utleie, medlemskontingenter og treningsavgift,
Grasrotandelen, Sandarcupen, og offentlig støtte. Utgifter er kretskontingent, dommergodtgjørelse, støtte
til cup og treningsleir for lag, leie av lokaler på vinterstid, drift av anlegget og klubbhuset, og forsikringer.
Alle lag skal ha en lagskonto i vår hovedbankforbindelse Sparebank 1BV, som står i GØIFs navn.
Vi håper du og dine vil trives godt her, i vår fantastiske klubb!
Helge Siljan
Leder GØIF Hovedlag
e-mail: Hovedlag@goif.no Telefon: 95928081
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