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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 
Protokoll fra hovedstyremøtet 16.03.2017 

 
Møtenummer: 2017-3 
Dato:   16.03.2017 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Til stede:  Tormod Hermansen, Cathrine Åneby, Kjetil Føreid, Arne Morten Johannessen 
         Pål Valbjørk, Marianne Antonsen    
Forfall:   Alexander Martinsen, Silje Lægreid 
 
Andre til stede: Daglig leder Morten Helminsen 
 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
17-08 Godkjenning av protokoll fra møte i februar, jf. vedlegg 1 
17-09 Økonomisk oversikt pr. 28.02.17. 
17-10 Brev fra Lene Lindberg, jf mail av 10/3 2017 
 

Oppfølging 
 

17-03 Klubblotteri 2017 
17-04 Innkjøp av ny traktor, jf vedlegg 2 
17-07 Ny strømavtale på klubbhuset 

 
 

Orienteringssaker:  
 

 Gjennomgang av årsmøte protokoll 

 Gjennomgang av fullmakts matrise 

 Klubbhåndbok 

 Årshjul 

 Logo 

 Orienteringer fra gruppene 

 FRID, Økonomisk inkludering. 
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Vedtakssaker 
 
Sak 17-08, Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Bakgrunn: Protokoll fra møtet 16. februar 2017 er sendt ut i forkant av møtet. 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
Sak 17-09 Økonomisk oversikt pr. 31.01.17 
 
Bakgrunn: Vi har mottatt fullstendig regnskap med rapporter fra Wican pr januar. Dette ble 
raskt gått igjennom, siden tallene stort sett var de samme som på forrige møte.  
Vi la heller vekt på hvordan regnskapet ble rapportert. 
På konto pr d,d har vi kr 806.000 på konto. 
 
Vedtak: Regnskapet er godkjent. Vi ber Wican om at hovedboklister må være litt mer 
presise mtp tekst, slik at man kan se evt kunde eller leverandør. 
 
Sak 17-10 Brev fra Lene Lindberg 
 
Bakgrunn: Lene Lindberg har stilt hovedstyret et spørsmål vedr lovligheten av å kreve 
«medlemskap» i facebookgrupper knyttet til våre lag.  
 
Vedtak: Daglig leder sjekker med Norges idrettsforbund. Uansett mener vi at tolkningene i 
vår egen klubbhåndbok er gode nok. Her kan man ikke bruke paragrafer og lover, men sunn 
fornuft i forhold til bruk av sosiale medier. 
Daglig leder utformer også et svarbrev, etter kontakt med NIF. 
 

Oppfølging 
 
 
Sak 17-03 Klubblotteri 2017 
 
 
Bakgrunn: Vi skulle utarbeide et skriv som skulle brukes til tigging av premier slik at 
innhenting av premier skulle starte. 
 
Vedtak: Skriv vedr tigging av premier må prioriteres. Vi har fått muntlige tilsagn på flere 
premier, men disse må bekreftes. Det må settes opp en gevinstliste, med premieverdi. 
 

Sak 17-04 Innkjøp av ny traktor 

Bakgrunn: Det er hentet inn et konkurrerende tilbud på traktor. Vi har nå et tilbud fra Follo 

Landbrukshandel (Iseki) og Eiksenteret (Massey Ferguson) i Sarpsborg. Tilbudene er 

vanskelige å sammenligne fordi traktorene har forskjellige størrelse (i HK). DL og hovedleder 
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innstiller allikevel på Eiksenteret da vi tror traktoren er stor nok til vårt bruk, og tilbudet er 

vesentlig lavere. 

Vedtak: Hovedstyret stiller seg bak forslaget og innstiller på Massey Ferguson fra 

EIksenteret. 

 
 
 
 

Orienteringsaker 
 

Gjennomgang av Det følger ingen oppfølgingssaker fra årsmøtet, annet enn at loven  
Årsmøteprotkoll er oppdatert i forhold til at vi har rundet 5 mill i omsetning. 
 
Fullmaktsmatrise Hovedstyret gikk igjennom klubbens fullmakts matrise. Det ble ikke 

gjort noen endringer med beløp, men justert ifht 
utarbeidelse/signatur av avtaler 

Daglig leder informerte om sine tanker rundt det at klubben ikke fikk 
en økonomi ansvarlig på årsmøtet. Pr i dag har ikke noen i klubben 
tilgang til bankkonti eller regnskap. Hovedstyret besluttet at 
hovedleder får rettigheter til bank, og 2. godkjenner funksjon hos 
Wican. Funksjonen hos Wican flyttes til økonomiansvarlig når denne 
er på plass. Rollen økonomiansvarlig sine ansvarsområder gås 
igjennom i klubbhåndboken. 

 
Klubbhåndbok Håndballavdelingen må gjøre ferdig sin klubbhåndbok før neste sesong 

starter. 
 
Årshjul. Tormod, Kjetil og Cathrine representerer GIF på FRIDs årsmøte.  

 Vi er i gang med å oppdatere kontaktinfo på våre nettsider. 
 Kjetil søker Fredrikstad kommune om driftstilskudd innen 1. april. 

Trenger medlemsliste av daglig leder.  
 Daglig leder søker om tilskudd til vedlikehold av  klubbeide anlegg 

innen 1. april 
 
Logo Vi godkjenner bruk av oppgraderte logoer for sykkelavdelingen.  Det er ikke 

noe i veien for at de andre avdelingene tar i bruk sine heller. Håndball og 
fotball tror at lagene allikevel kommer til å bruke eksisterende logo. 

 
Øko. Inkludering Daglig leder har vært på kurs hos FRID vedr økonomisk inkludering for 

de av våre medlemmer med betalingsvansker. I Fredrikstad finnes det 
ifølge statistikken over 2000 barn under fattigdomsgrensen. Det finnes 
muligheter til hjelp, og daglig leder blir ansvarlig for dette i GIF. Vi 
lager et skriv som blir tilgjengelig for våre trenere/lagledere. 
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Orienteringer  

BIG:  Vi hadde BIG-kveld fredag 10.mars i klubbhuset hvor vi hadde en 

gjennomgang av hvordan vi ønsker å ha det i barneidretten. Hvilke 

holdninger og verdier vi har og hvordan man løser ulike utfordringer. 

Praktisk informasjon om turneringer, økonomi, nettsidene våre m.m. Vi var 

18 stk. Vi avsluttet kvelden med litt sosialt. Vi skal ha en slik kveld på høst- og 

vårsemesteret fremover. Både vi i styret og trenere syntes disse kveldene er 

interessante og hyggelige. 

Vi har fått en større del av en brakke i Trondalen som vi skal fylle med utstyr 

til BIG. Barneidrettsansvarlig har handlet inn, og utstyret er på plass i uke 

12. Frode Johansen og Eivind Pettersen skal rigge Brakken for oss slik at den 

er "oppe og går" innen uke 12. Dette ser vi frem til! 

Det er alltid gøy med nytt utstyr på treningene for både store og små. 

 

Vi har bestilt GIF-gensere til alle i 2009-kull. Dette dekker BIG-Styret. Vi har 

bestemt at alle som går inn i sitt siste år i BIG skal få en genser, dette for å 

skape en tilhørighet til klubben og ikke minst for at barna skal få se "like" ut 

når de er i gang med Serie-spill og på turneringer. Dette syntes barna er 

veldig fint. Silje har hentet genserne og leverer ut disse på neste treningen, 

det blir STAS.   

Sykkel:   Har fått en gave av utbygger i Trondalen. Det er materialer, som skal 

brukes til å bygge en klopp/bro, over myrområdet som strekker seg 

sørover fra vanntårnet.  

Fotball: Arnie informerte raskt om fotball-magasinet. GIF har blitt godt mottatt 

i lokalsamfunnet. Fotballen er i havn med økonomien rundt 

magasinet, og vi kan forvente et magasin på mellom 40 og 44 sider. 

Frode Hansen får mye ros for sin innsats og iver for GIF. Videre 

presenteres hovedstyret for prosjektet hall i Trondalen. Arnie ønsker å 

sette ned en komite som kan jobbe videre med planene. 

 For første gang på lang tid er også GIF representert på regionalt 

landslag. Petter Eiken, f 2003, har tatt steget videre fra kretslaget. 

Hovedstyret gratulerer, og håper på et besøk av Petter på neste møte. 
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Neste styremøte er satt til  onsdag 19/4-2016 kl 19.00 i liten sal.  
 
 
 
Gressvik 20/3-2016. 
 
Referent 
Morten Helminsen 
Daglig leder 
 


