
 

 

INNKOMMENDE FORSLAG 

Forslag 1 – fra Svein Halvorsen 
 

 
Innstilling fra hovedstyret. 
Hovedstyret kjenner ikke til motivasjonen fra forslagsstilleren, men er av den oppfatning at Daglig leders 
(DL) stillingsbeskrivelse/arbeidsinstruks er meget omfattende og det er ikke rom for å legge til flere 
oppgaver eller gi han mer ansvar uten at noen oppgaver tas bort. Hovedstyret er i gang med å se 
på/revidere dette og har allerede bestemt å gjøre noe med arbeidsoppgavene til DL. Siden forslaget er så 
lite konkret mener vi årsmøtet ikke kan fatte et fornuftig vedtak. Vi kan heller ikke skjønne at det er behov 
for et årsmøtevedtak for å justere DL’s stillingsbeskrivelse/arbeidsinstruks.  

 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret anbefaler at det stemmes mot forslaget, og at innholdet i DLs stillings- og arbeidsinstruks 
fortsetter å være underlagt hovedstyret. 

 
Vedtak: 
….. 

Forslag 2 – fra Svein Halvorsen 
 

 
 
Innstilling fra hovedstyret. 
Hovedstyret kan ikke se noen fornuftige grunner til at fotball senior og junior skal driftes økonomisk av 
Gresvik IF ved hovedstyret. En slik løsning bryter fullstendig med vår organisering og økonomiske modell, 
og måtte i så fall også gjelde for de eldste håndballagene. Løsningen ville medføre at fotballavdelingen ble 
umyndiggjort økonomisk noe som er lite hensiktsmessig dersom dagens organisasjonsstruktur med 
oppdeling i avdelinger skal bestå.  

 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret anbefaler at det stemmes mot forslaget og at dagens organisasjonsstruktur opprettholdes 

 
Vedtak: 
…... 



 

Forslag 3 – fra Svein Halvorsen 
 

 
Innstilling fra hovedstyret. 
Hovedstyret tolker ikke dette som et forslag, men en påminnelse som det ikke skal stemmes over. Dette 
står i NIFs lovnorm og vi er derfor pålagt å rapportere iht dette. 

 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret anbefaler at det ikke stemmes på dette forslaget. 

 
Vedtak: 
…... 

Forslag 4 – fra Svein Halvorsen 
 

 
Innstilling fra hovedstyret. 
I årsberetningene fremgår det totale antall medlemmer i foreningen og antall medlemmer i gruppene. Vi 
mener derfor en ytterligere detaljering av disse tallene er unødvendig.  
Antallet i hvert lag forandrer seg ukentlig etter ut- og innmeldinger og det er bedre for oss å ha en fast 
dato å rapportere på. Derfor blir tallene fra idrettsregistreringen lagt til grunn. 

 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret anbefaler at det stemmes mot forslaget. 

 
Vedtak: 
…... 
 

  



Forslag 5 – fra Svein Halvorsen 
 

 
Innstilling fra hovedstyret. 
Iht våre lover ang medlemskontingent og avgifter (§ 4): «Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre 
avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud».  

Hovedstyret kjenner ikke til motivasjonen fra forslagsstiller, men vet at mange som ikke lenger er aktive i 
foreningen, ønsker å beholde sin tilhørighet til GIF. Vi mistet for noen år siden en del medlemmer fordi de 
ikke ønsket å betale full medlemskontingent. Alternativet var da at de meldte seg ut. Skal vi fortsatt kunne 
rekruttere frivillige i foreningen må vi ha medlemmer som er over «aktiv-stadiet». For å beholde disse 
ønsker vi at ordningen med at støttemedlemmer betaler halvparten av medlemskontingenten, 
opprettholdes. 

 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret anbefaler at det stemmes mot forslaget. 

 
Vedtak: 
…... 

 

Forslag 6 – fra Svein Halvorsen 
 

 
Innstilling fra hovedstyret. 
Hovedstyret kjenner ikke til motivasjonen fra forslagsstilleren, men mener at det er et viktig prinsipp å ha 
differensierte satser mellom voksne og barn.  

 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret ber årsmøtet om å stemme mot forslaget og opprettholde dagens prinsipp. 

 
Vedtak: 
…... 
 

 
 
 
  



Forslag 7 – fra Svein Halvorsen 
 

 
Innstilling fra hovedstyret. 
Hovedstyret kjenner ikke motivasjonen for forslaget, og ønsker ikke å arbeide for å bygge en kaldhall med 
kunstgressbane på grusbanen innen ett år. En kaldhall (7’er bane med kunstgress) ble prosjektert for to år 
siden og kostnadene til denne ble da innledningsvis antydet til ca 1. 5 mill. Ettersom prosjektet skred fram 
ble prisen på hallen vesentlig dyrere. Kaldhallen ville da kommet på 2.8 mill + ca 1 mill for kunstgresset + 
underlag, lys mm. Det er ingen grunn til å tro at denne summen er blitt lavere i dag.  
 
Vi arbeider i stedet for å nedsette en komite som skal utarbeide et helhetlig bilde av hvordan Trondalen 
arealmessig kan utvikle seg i årene som kommer, samt utrede hvilke behov Gresvik IF vil ha for flere 
treningsflater for håndball og barneidrett. Dette også sett i sammenheng med sykkelavdelingens 
arealbehov. 
 
Når det gjelder fotball så mener vi at GIF er mer tjent med en ny kunstgressbane på hovedbanen, som kan 
brukes tilnærmet hele året, enn en kaldhall som vil bli brukt mest i vinterhalvåret.  
 
Vi mener det er viktig å se helheten i våre arealmessige behov og ønsker ikke å investere ensidig i en 
kaldhall med kunstgress. Et økonomisk løft som vil binde oss økonomisk i mange år fremover. 

 
Forslag til vedtak:  
Hovedstyret gis fullmakt til å nedsette en utviklingskomite for Gresvik IF med oppgave å utrede et forslag 
til hvordan arealene i Trondalen kan utvikles på beste måte og hvordan ytterligere treningsflater for 
håndball og barneidrett kan etableres. 

 
Vedtak: 
…... 
 

 

 
 

 


