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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 
Protokoll fra hovedstyremøtet 16.02.2017 

 
Møtenummer: 2017-2 
Dato:   16.02.2017 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Til stede:  Tormod Hermansen, Cathrine Åneby, Ingrid Sandrud, Kjetil Føreid,  
         Alexander Martinsen, Hanne Verbeek, Silje Lægreid, Pål Valbjørk.    
Forfall:   Marianne Antonsen 
 
Andre til stede: Eilev Pettersen fikk 10 minutter i åpningen av møtet, vedr 

valgkomiteens arbeid. 
 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
17-01 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1 
17-02 Økonomisk oversikt pr. 31.01.17, jf. vedlegg 2 hvis det blir ferdig 
17-03 Klubblotteri 2017, jf vedlegg 3  
17-04 Innkjøp av ny traktor, jf vedlegg 4 
17-05 Årsmøte  

a. Godkjenne og signere regnskap 2016, jf vedlegg 5 
b. Godkjenne og signere årsberetning 2016, Jf vedlegg 6 
c. Behandle Innkommende forslag. 
d. Godkjenne budsjett 2017, jf vedlegg 7 
e. Gjennomgang andre dokumenter til årsmøtet. 

17-06 Utstyrsfordeling, jf vedlegg 8 
17-07 Ny strømavtale på klubbhuset, jf vedlegg 9 

 
 

Orienteringssaker:  
 

 Klubbhåndbok 

 Årshjul 

 Logo 

 Orienteringer fra gruppene 

 FRID, Økonmisk inkludering og årsmøte. 
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Vedtakssaker 
 
Sak 17-01, Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Bakgrunn: Protokoll fra møtet 12. januar 2017 ble forelagt med følgende korrigeringer. 
Regnskapet viser et underskudd på 126.000 kr, og BDO er ikke engasjert som revisor før 
dette blir godkjent på årsmøtet. 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
Sak 17-02 Økonomisk oversikt pr. 31.01.17 
 
Bakgrunn: Grunnet overgang til nytt regnskapsbyrå, og at overgangen mellom tidligere og 
ny regnskapsfører ikke er klar, kunne DL kun presentere et foreløpig resultat for Januar 
2017. Resultatet viser foreløpig et overskudd på kr 23.000.- Dette er 160.000 foran budsjett. 
På konto pr d,d har vi kr 806.000 på konto. 
 
Vedtak: Regnskapet er tatt til etterretning. 
 
Sak 17-03 Klubblotteri 2017 
 
Bakgrunn: GIF har bestemt at det i 2017 skal selges lodd som en av klubbens dugnader. 
Planleggingen av dette må komme i gang snarest. Følgende er klart: 

 600 bøker a 50 lodd a kr 10.-  

 Salgsperiode 1.9-2017 til 31.10-2017 

 Premier må tilsvare minimum 25 % av tillatt omsetning. 

Spørsmål: 

 Hvor mange premier skal vi ha? 

 Hvem skal trykke? 

 Hvem søker lotteritilsynet? 

 Hvordan skal vi kreve inn penger? Giro? VIPPS? 

 Lister => oppfølging innbetaling 

 

Vedtak: Vi er pliktet til å stille med premier til en verdi av kr 75.000.- Hver og en i 

hovedstyret prøver å skaffe til veie premier, og vi setter en foreløpig frist til 1. april. Det skal 

utarbeides et skriv som kan brukes til forespørsler om gevinster.  

Vi må innhente pris på loddbøker og det blir daglig leder sitt ansvar.  
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Sak 17-04 Innkjøp av ny traktor 

Bakgrunn: Gjennom fremlagte dokumenter foreslår Daglig leder å gå til innkjøp av ny 

traktor. Dette med eksisterende traktorer som innbytte. 

Vedtak: Hovedstyret stiller seg bak forslaget som vil gi foreningen forutsigbare utgifter vedr 

drift av maskiner. Hovedstyret ber allikevel vel om at det innhentes pris fra minimum en 

leverandør til, slik at konkurransen på pris også er sjekket. 

Sak 17-05 Årsmøte  
 
Bakgrunn:  a. Godkjenne og signere regnskap 2016. 

b. Godkjenne og signere årsberetning 2016.  
c. Behandle Innkommende forslag. 
d. Godkjenne budsjett 2017. 
e. Gjennomgang andre dokumenter til årsmøtet. 

 
Vedtak:  a.  Regnskapet er godkjent. 
  b.  Årsberetningen er godkjent. 

c.  Hovedstyret legger frem et forslag om godkjenning av prosess for 
rehabilitering av eksisterende kunstgressbane. 

d. Budsjettet er godkjent. 
e. Hovedstyret gikk gjennom andre dokumenter til årsmøtet, og har gjort 

klar saksliste, organisasjonsplan og forslag til årsmøtet.  
Vedr årsberetninger må medlemstallet i BIG korrigeres. 

 
 
Sak 17-06 Utstyrsfordeling 
 
Bakgrunn: GIF har fått kr 118.119.- veil pris i utstyr fra Umbro.  
 
Vedtak: Fordeles på følgende måte: 

 Fotball => 50.000.- 

 Håndball => 35.000.- 

 Barneidrett => 15.000 

 Adm => 18.119.- 
 
All bestilling av gratisvarer må bestilles gjennom daglig leder. 
 
Sak 17-07 Ny strømavtale på klubbhuset 
 
Bakgrunn: GIF har mottatt et tilbud på strømpris fra kraft 1, og med prisgaranti på 49 øre. 
 
Vedtak: Vi henter inn pris fra flere leverandører før vi vurderer et skifte. 
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Orienteringsaker 
 

Klubbhåndbok Tormod ber gruppene fortsette den gode jobben som blir gjort med 
klubbhåndbøkene. Dette er en prosess som ikke stopper. 

 
Årshjul Gjennomgått datoer for mars. Tormod ber styremedlemmer evt sette av 

27.mars til årsmøte i FRID hvor vi kan stille med 3 personer. Vi kommer 
tilbake til hvem som stiller etter årsmøtet. 

 
Logo Vi har laget noen oppdaterte logoer/klubbemblemer for GIF, som kan brukes 

av gruppene. Vi forsøker oss på noen små endringer før de evt blir lagt frem 
til godkjenning. 

 

Orienteringer  

BIG:  Barneidretten er godt i gang med treningene, både ute i Trondalen og inne 

på Rød og Slevik. 

Flere av trenere i BIG har vært på aktivtetslederkurs, dette har vi fått 

tilbakemeldinger på at var innholdsrikt og ikke minst læringsrikt! Målet vårt 

er at alle trenere har et aktivtetslederkurs. 

Det er planlagt en trenersamling 10. mars, her vil vi ha en gjennomgang av 

halvårsplaner, holdninger og verdier i barneidretten. Hvordan vi håndterer 

utfordringer og hvordan vi skal inkludere alle, både barn og foreldre. Dette 

er en viktig samling der trenerne får delt erfaringer, utfordringer, tips og råd, 

men også for å bli kjent med hverandre! 

Håndball: Vi er nå inne i siste del av sesongen 16/17, ny sesong starter 1 Mai. Styret 

har arbeidet med kartlegging av trenerbehovet for kommende sesong, vi er 

godt i gang med dette arbeidet og har alt ansatt flere trenere for kommende 

sesong. I så måte er vi godt i rute. 

Økonomien pr 31.12.2016 som er siste mottatte oversikt viser at alle lag har 

kontroll og positiv egenkapital. 

Junicup som er ny felles klubb cup begynner å nærme seg, lagene melder i 

disse dager inn behov for deltakerkort og vi ser frem i mot denne cupèn. 

Vi har i 2016 registrert at det har vært variabel kvalitet på våre arrangement 

i hallen, som tiltak har vi arrangert kurs for alle lag i avdelingen, det ble gitt 

en detaljert opplæring på rutiner, gjennomføring, reglement og hvordan 
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man betjener utstyret. Vi håper dette vil medføre at kvaliteten på 

arrangementene hever seg. Takk til Ketil Berg Olsen som hadde dette kurset. 

Sluttspill helgen i Bring blir i år ikke i Kongstenhallen, dette medfører at vi 

mister denne dugnaden i år. Resultatet av at det da ikke blir en felles klubb 

dugnad gjør at vi mister kjærkomne inntekter, styret følger den økonomiske 

utviklingen tett og setter eventuelt inn tiltak om det økonomiske på styrkes 

som et resultat av dette.  

Håndballstyret valgte på siste møte 8/2 å sette på agendaen 

kommunikasjon, informasjon, klubbdrift og frivillig arbeid. Vi minnet her om 

at alle har et felles ansvar, vi er helt avhengig av frivillig arbeid og man må ha 

forståelse for at det er nettopp dette som sørger for driften i avdelingen.  

Endringer som er vedtatt og vil gjelde fra neste sesong: J-18 og A-lag blir 1 

felles treningsgruppe, J-18 spiller regionserie samt bidrar på A-lagskamper. 

B-lag senior blir en egen gruppe. Vi mener at en slik løsning ivaretar alle 

uavhengig av ambisjon/ikke ambisjon og at det vil optimalisere 

treningshverdagen for alle. Det blir ansatt 1 hovedtrener for J-18 og A-laget, 

og 1 hovedtrener for B-laget. 

Vi har i gjennom sesongen hatt Prosjekt Bring, dette har vært en sammensatt 

gruppe av spillere fra 01, 02 og 03. Dette har vært et svært vellykket prosjekt 

som har blitt godt tatt i mot av alle som har deltatt i prosjektet. Prosjektet 

videreføres hvor aktuelle spillere fra 04 vil komme opp som neste gruppe. Vi 

vil videreføre dette som en utviklingsarena for de som er lengst fremme og 

har behov for ekstra utfordringer. Vi foretar nok en endring i prosjektets 

navn til nettopp utviklingsprosjekt (GIF - Håndball Academy eller lignende). 

Det er også ønskelig og styret vil ha stort fokus på å avsette egen treningstid 

til dette prosjektet fra neste sesong  

 

Fotball: Kick-off (sesongstart) i Trondalen, 17. mars hvor fotballstyre informerer om 

sine planer for 2017. Cato Haug kommer og vi serverer mat & drikke. Gleder 

oss! 

Byttedag i Mars på klubbhuset, mulighet for salg/kjøp/bytte av fotballklær 
og utstyr. Fin mulighet til å gjøre noen kupp, samt kvitte seg med det man 
har til overs. 
Planer om 2 slike i året. 

 
Onsøymesterskapet holder vi litt på vent. Endelig avgjørelse 13. mars etter 
beskjed fra Lervik IF. 
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Fotballskolen avholdes i uke 25 (torsdag, fredag og lørdag) og her jobbes det 
som bare det. 8 trenere er så langt på plass og flere voksene har sagt seg 
villige til å hjelpe til. Håper på over 100 glade fotball-barn disse dagene. 

 
Fotball SFO er i gang for Rød skole og vi starter opp med Hurrød Skole nå i 
Mars. 
GIF ekstra og GIF utvikling er i gang på lørdager, dette gjennomføres hele 
året. 
Vi skal i gang med keepertrening (håper i Mars, er i gang med samtaler) 
Tilbud om søndagstreninger i Østfoldhallen 
Sommertrening i år igjen 

 
Vi avholder trenermøter hver måned og lagledermøter 4 ganger i året. 

 
Vi har spennende planer rundt økonomi og sponsor-biten, dette blir det 
snakket mer om på Kick-Off 17. mars, så møt opp :) 

 
 
FRID FRID jobber med en løsning for økonomisk vanskeligstilte. I den forbindelse, 

må en delegert fra GIF stille på et møte/kurs hos FRID den 9.mars. Daglig 
leder stiller på dette. Vedr årsmøtet til FRID er dette beskrevet under 
punktet om årshjul.  

 
 
 
Neste styremøte er satt til 16/3-2016 kl 19.00 i liten sal. 
 
 
 
Gressvik 18/2-2016. 
 
Referent 
Morten Helminsen 
Daglig leder 
 


