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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 
Protokoll fra hovedstyremøtet 19.04.2017 

 
Møtenummer: 2017-4 
Dato:   19.04.2017 
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 
         Silje Lægreid    
Forfall:   Marianne Antonsen, Pål Valbjørk 
 
Andre til stede: Daglig leder Morten Helminsen 
 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
17-11 Godkjenning av protokoll fra møte i mars. 
17-12 Økonomisk oversikt pr. 31.03.17. 
17-13 Opprette komite for Prosjekt hall i Trondalen? 
 

Oppfølging 
 

17-03 Klubblotteri 2017 
17-07 Ny strømavtale på klubbhuset 
17-10 Brev fra Lene Lindberg 

 
 

Orienteringssaker:  
 

 Håndball-styret 

 Klubbhåndbok 

 Årshjul 

 Ny kiosk 

 Orienteringer fra gruppene 
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Vedtakssaker 
 
Sak 17-11, Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Bakgrunn: Protokoll fra møtet 16. mars 2017 er sendt ut i forkant av møtet. 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
Sak 17-12 Økonomisk oversikt pr. 31.03.17 
 
Bakgrunn: Vi har mottatt fullstendig regnskap med rapporter fra Wican pr mars. Dette ble 
presentert av DL.  Pr 31. mars har vi et negativt resultat på kr 83.000. Budsjettet viser at det 
skulle vært 50.000 i pluss pr mars, så det betyr 130.000 bak budsjett. Hovedsakelig skyldes 
dette omorganisering vedr fakturering av kontingenter. DL varslet allikevel om at det lå 
store fakturaer til turneringer foran oss, og avdelingene ble minnet om at penger må inn før 
regninger belastes. DL forklarte også at mange av våre kunder på papir har betalt sin faktura 
uten mva. Dette må purres opp. 
Hovedleder informerte om resultatet rundt grasrotandelen, etter nyheten fra Kjetil Føreid 
på våre nettsider. Vi er nr 82 på landsbasis av over 30.000 foreninger. Dette må sies å være 
godt for en breddeforening.   
Hovedleder uttrykte også sin bekymring over at vi fortsatt ikke har en økonomiansvarlig på 
plass, og jobben rundt dette må intensiveres. Våre rutiner er allikevel meget gode mtp 
Wican som regnskapsfører og BDO som revisor. Vi setter allikevel inn en 2. godkjenner på 
alle fakturaer.  
På konto pr d,d har vi kr 728.000 på konto. 
 
Vedtak:  
Regnskapet er godkjent. 
Kjetil Føreid utformer et skriv som skal legges ved purringer rundt papirsalget.  
Tormod Hermansen blir 2. godkjenner på alle fakturaer inntil vi har en økonomiansvarlig på 
plass. Vi lager også en nyhet, hvor vi søker etter en økonomiansvarlig. Nyheten publiseres 
på facebook. 
 
Sak 17-13 Prosjekt hall  
 
Bakgrunn: Det finnes mange drømmer i GIF, og i den forbindelse har en av våre trenere 
utarbeidet et prosjekt vedr hall i Trondalen. Det er også nedsatt en gruppe som jobber med 
dette slik at planer kan utarbeides. Det ønskes en fullmakt fra hovedstyret om at gruppen 
kan jobbe videre med prosjekt hall, heretter kalt HP komiteen. 
 
Vedtak:  
Hovedstyret godkjenner gruppen som nedsatt komite.  
Hovedstyret ber om at komiteen melder tilbake hvilke rammer og fullmakter som ønskes, og 
som er fornuftig at gruppen har. 
Hovedleder, daglig leder og Arne Morten Johannsen er medlemmer av gruppen. 
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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 utformes av Cathrine og må prioriteres.  
Vi har fått muntlige tilsagn på flere premier, men disse må bekreftes.  
Det må settes opp en gevinstliste, med premieverdi. 
Hver avdeling må utpeke en lotteriansvarlig for å avlaste DL. 
Lotteriets salgsperiode flyttes. Vi melder inn salgsstart 15.aug. og avslutning 30.september.  
 

Sak 17-07 Strømavtale for GIF 

Bakgrunn: Vi fikk et tilbud om prisgaranti fra kraft 1. Vi har deretter sjekket opp andre 

leverandører også. Strømpriser er et vanskelig kapittel, og mange av konkurrentene har 

ganske like priser. Vi har funnet en leverandør som leverer til lavere pris enn dagens pris, og 

som har lokal forankring og tilstedeværelse 

Vedtak: Vi skifter strømleverandør til Fredrikstad Energisalg. I all hovedsak skyldes dette at 

de har lokal forankring, og med fokus på lokale støttemidler via bluzz-midler. 

 

Sak 17-10 Brev fra Lene Lindberg 

Bakgrunn: Kjetil Føreid har utarbeidet et svarbrev fra hovedstyret vedr brev fra Lene 

Lindberg behandlet på forrige møte.  

Vedtak: Brevet er godkjent og sendes Lene Lindberg 20.april. 

 
 
 
 

Orienteringsaker 
 

Håndball-styret Det har dukket opp en kandidat til vervet som styreleder i håndbal 
avdelingen. Avklares i løpet av uke 16. DL og hovedleder har holdt 
styret i gang den siste måneden. 

 



4 
 

Klubbhåndbok Det har kommet innspill vedr vår krisehåndteringsplan og 
bekymringsmeldinger. Kjetil Føreid forhører seg og ser på muligheten for et 
infoskriv rundt dette. 

 
Årshjul. Søknader rundt driftstilskudd fra Fredrikstad Kommune, vedlikehold til 

klubbeide-anlegg og mva. kompensasjon er ivaretatt.  
1.mai er det frist for å søke skoler og haller for sesongleie for det neste 
skoleåret. 8. mai er det frist for å søke sommertrening for håndball, og 15. 
mai er det frist for å søke LAM midler. DL ivaretar søknadene 

   15. september, er det fellesmøte for alle styrene, GIF 2022 ++++ 
 
Ny kiosk Etterlengtet kiosk har endeling åpnet. Det er mange hyggelige 

tilbakemeldinger å få, men en ekstra honnør må gis til Arve Paulsen og Kåre 
Johansen fra Husstyret som har stått på de siste ukene for å bli klare til 
seriestart. 

 
 
 

Orienteringer fra gruppene (se gruppenes egne referater ) 

BIG:  Stor aktivitet og fotballkampene i gang. 

Sykkel:  Skal arrangere Fredrikstag Cruxjam, 21-23/4, og de har bygd ny klopp. 

Fotball: Opprettet sportsutvalg, praksiskandidat Ønsker måltavler, jobber med 

infoskjermen, magasinet snart klart.                                                   

Venners- vennersfest, 21. okt. 

Håndball: Håndballeder Alexander Martinsen meddelte 20/3 at han fratrer 

vervet. Hovedleder innkalte de nyvalgte i håndballstyret til et 

ekstraordinært styremøte 23/3, for å se på oppgaver som må løses 

asap. Inntil videre vil hovedleder og DL bistå.                                             

Hvert årskull er bedt om å stille med en representant i håndballstyret. 

 

Neste styremøte er satt til  tirsdag, 23/5-2017, kl. 19.00 i liten sal.  
 

Juni møte er også fastsatt til onsdag, 14/6-2017, kl. 19.00. 
 
 
Gressvik 20/4-2017. 
Referent 
Morten Helminsen 
Daglig leder 
 


