
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 23.08.2017. 

 
Møtenummer: 2017-7 
Dato:   23.08.2017 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Marianne Antonsen, Arne Morten 

Johannessen, Eivind Pettersen, Pål Valbjørk, Stig Grønvold og Morten 
Helminsen. 

 
Forfall:   Kjetil Føreid 
 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
17-25 Godkjenning av protokoll fra møte i juni. 
17-26 Økonomisk oversikt pr. 31.07.17. jf Regnskap .  

 17-27 Marka-områdene 
 17-28 Ny sjekkliste – Gjennomgang av punkter til oppfølging i gruppestyrene. 

 
Oppfølging 

 
17-03 Klubblotteri 2017 
17-13 Prosjekt hall 
17-22 Manglende verv? 
17-23 Mediehåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Orienteringssaker:  
 

 Forespørsel om refusjon kontingent. 

 Klubbhåndbok 

 Års hjul 

 Orienteringer fra gruppene. 

 Fremdrift rehabilitering Kunstgress. 

 Aktivitetsrapport for Fredrikstad idretten 

 Stormøte 15/9-2017 
 

 



Vedtakssaker 

Sak 17-25, Godkjenning av protokoll fra møte i juni. 

Bakgrunn:  Protokoll fra møte i juni ble sendt ut pr mail i forkant. 

Vedtak:  Protokollen godkjent via mail 27/6, og publisert. 

 

Sak 17-26, Økonomisk oversikt pr 31.07.2017. jf. Regnskap. 

Endelig regnskap for mai er utsendt og gjennomgått etter forrige møte. 

Regnskap for juni er utsendt m/kommentarer fra DL. 

Pr 31/7 har vi kr. 750 000 på bok. 

Vi ligger nå 70 000 i pluss mot 150 000 i budsjett. 

Økonomien bedrer seg, men det er endel utestående kontingenter og deltageravgifter i både 

fotball og håndball som må sjekkes opp.                                                                                          

Det er også noe utestående hos kunder. 

 

Sak 17-27, Marka områdene. 

Bakgrunn: I fbm kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka er vi innkalt 

til et ad hoc møte 24/8 om bruken av marka områdene, og et møte litt senere 

som angår noe av det samme.  

Vedtak:  Sykkelgruppa deltar på disse møtene. 

 

Sak 17-28, Ny sjekkliste-Gjennomgang av punkter til oppfølging i gruppestyrene. 

Bakgrunn:  Det er utarbeidet en sjekkliste med oppgaver gruppene skal gjennom i løpet 

av sesongen/året. 

Vedtak: Gruppene diskuterer og kommer med sine egne forslag til en slik liste. 

 

                                 

 



Oppfølging 

17-03, Klubblotteri 2017. 

Bakgrunn: Lotteritillatelse gitt, loddbøker trykket og gevinster skaffet/kjøpt. 

Loddbøkene blir distribuert ut i disse dager. 

Vedtak: Alle aktive medlemmer må selge lodd, det kan gjøres individuelle 

bestemmelser om fritak fra salg der det er 3 eller flere medlemmer i samme 

familie. Gruppelederne kan avgjøre dette. 

Gruppestyrene har ansvar for innsamling av loddbøkene, senest 30/9. 

 

17-13, Prosjekt hall. 

Bakgrunn: Den nedsatte gruppa har jobbet videre med planen. Tidsaspektet for å søke 

støtte og behandle dette i foreningen viser seg å la seg gjennomføre nå, 

derfor ber gruppa om at hovedstyret og gruppa utarbeider en tidsplan frem 

mot årsmøte.  

Vedtak: Det settes ned et utvalg, med representanter fra hovedstyret og gruppa, som 

utarbeider en tidsplan frem til årsmøte. 

 

17-22, Manglene verv. 

Bakgrunn: BIG og sykkel skulle finne en vara til valgkomitéen og sykkel skulle finne en 

vara til kontrollkomiteen. 

Desto gledeligere er det at en økonomiansvarlig ser ut til å være på plass. 

Vedtak: Vervene er fortsatt ikke besatt, og det jobbes videre.  

 

17-23, Mediehåndtering. 

Bakgrunn: Vedtatte mediehåndteringsregler skulle formidles ut i gruppene. 

Vedtak: Dette må utføres nå i høst. 

 

                           



Orienteringssaker 

Forespørsel om refusjon av kontingent: 

Ett medlem har søkt om refusjon av kontingent for første halvår, men da medlemmet har 

vært aktivt i denne perioden, gis det ikke refusjon. 

 

Klubbhåndbok: 

Kapitel i del 1, som omhandler «barn som ikke har det bra» ble godkjent av hovedstyret. 

 

Årshjul: 

2. september har BIG sin aktivitetsdag i Trondalen. 

Julebord 1/12, Arnie booker! 

Gruppene bes melde inn møter og annet. 

 

Orientering fra gruppene: 

Det henvises her til gruppenes egne nyhetsbrev på nettsiden. 

 

Fremdrift rehabilitering av kunstgress: 

FRID og kunstgressklubbene har sendt ett brev til kommunen der de ber om et 

likebehandlingsprinsipp for klubbandeler innen bygging av anlegg. Det bes om at kommunen 

tar hele nettokostnaden ved rehabilitering og nybygg av baner. 

 

Aktivitetsrapport for Fredrikstad idretten: 

Det vil i uke 41 bli foretatt en registrening av alle aktiviteter som skjer i Fredrikstad idretten. 

Gruppene må sørge for å registrere all aktivitet som skjer denne uka. 

 

 

 



Stormøte 15.09.2017: 

Planlagt stormøte med alle styrene er utsatt til januar 2018. 

Gruppene gir innspill til saker som ønskes diskutert. 

 

 

Neste hovedstyremøte: 20.09.2017. 

 

Gressvik, 27/8-2017. 

Referent: Marianne Antonsen, sekretær 

 

 


