
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 18.10.2017 

 
Møtenummer: 2017-9 
Dato:   18.10.2017 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede:  Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Stig 

Grønvold, Rasmus Leiro, Eivind Pettersen, Morten Johannessen og Morten 
Helminsen. 

 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
17-32 Godkjenning av protokoll fra møte i september. 
17-33 Økonomisk oversikt pr. 30.09.17. jf Regnskap .   
17-34 Sak fra fotballstyre. Engasjement i 50 % stilling. 

 
Oppfølging 

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

 
Orienteringssaker:  

 

 Års hjul 

 Fremdrift rehabilitering Kunstgress. 

 Aktivitetsrapport for Fredrikstad idretten 

 Stormøte  
 

 

 

Vedtakssaker 

17-32, Godkjenning av protokoll fra møte i september. 

Vedtak: Utsendt og godkjent pr. mail 25.09.2017. 

 



17-33, Økonomisk oversikt pr. 30.09.2017. jf regnskap. 

Ca. kr. 1 050 000 på bok pr dd. 

 167.000 i overskudd mot 320.000 i budsjett. Avviket kan nesten alene forklares med lotteriet 
vårt. Inntektene kommer i oktober, og hele differansen ligger hos ADM 

         Fotball ADM med underliggende avd (FKIO, FSKO, FGSA) ligger meget godt an. 

         Håndball ADM med underliggende avd (HKIO, HARR og HJSA) ligger ca 100` bak budsjett 

         Kioskene ligger på ca. 50 % avanse 

         Likviditeten øker – mer penger på bank 

         For oktober ser det også meget lyst ut mtp at likviditeten øker. 
  

Vi har fortsatt veldig mye utestående, og det er purret regninger for over 100 000kr denne 

uka. 

 

17-34, Sak fra fotballstyre. Engasjement i 50 % stilling. 

Bakgrunn:  Hovedstyre fikk en sak fra fotballstyre, der de ber om å engasjere en i 50 % 

stilling, fra 1. okt. 2017 til 30. sept. 2018. 

Vedtak:  Hovedstyre er positiv til forslaget og gir fotballeder fullmakt til å håndtere 

dette på vegne av GIF. Det utarbeides en stillingsinstruks/arbeidsbeskrivelse 

med bistand fra styremedlem Kjetil Føreid. 

 

 

Oppfølging 

 

17-03, Klubblotteri 2017  

Salget har gått veldig bra og de som har solgt lodd har blitt tatt godt imot. 

Veldig mye skryt for fine premier. 

Hovedstyret gir honnør til gruppene for den jobben de har gjort med loddsalget. 

 

17-13, Prosjekt hall 

Her avventes ett møte som fotballeder skulle kalle inn til. 

 



17-22, Manglende verv? 

Økonomiansvarlig er nå endelig på plass og vil bidra fremover.  

Sykkel skaffer en vara til kontrollkomiteen. 

 

Orienteringssaker 

Årshjul:  

- Vekke valgkomiteen.  

- Hjertestarterkurs avholdes 30. oktober i klubbhuset. 

- BIG ledersamling 27. oktober. 

 

Fremdrift rehabilitering kunstgress: 

Det vil bli ett møte 24.10, der det vil komme nye opplysninger. 

 

Aktivitetsrapport for Fredrikstad idretten: 

Det ble i uke 41 foretatt en registrering av all aktivitet i idrettslagene, våre grupper 

hadde ansvar innen GIF. DL samordnet og meldte tilbake til FRID. 

I GIF blir det brukt ca. 175000 timer i løpet av ett år. 

 

Stormøte:  

Møte avholdes 19. januar 2018, kl.1900, for hovedstyret og alle gruppestyrene. 

Agenda vil bli sosiale medier, våre målsetninger og GIF 2022, samt noe sosialt. 

 

Orienteringer fra gruppene: 

 Her henvises det til nyhetsbrev/saker på nettet og til gruppereferatene. 

 

Neste hovedstyremøte: 15.11.2017 

 

Gressvik, 22/10-2017  

Marianne Antonsen, sekretær 


