
Referat Styremøte BIG 

 

Tirsdag 09. Januar 2018 

 

Tilstede: Daniel Trandum, Trine Vehler Dahle, Silje Lægreid og Eivind Pettersen. 

 

Saker: 

 

1) Eivind informerte om at vi må melde oss på selv til Morten Helminsen til felles møte for alle 

styrene i Gresvik IF 19. Januar. Klokka 1900. Informasjon om møtet er sendt ut. 

2) Budsjett: vi gjorde en endring av budsjettet for 2018. punkter å nevne. 

- Underskudd da på 29 000 kroner 

- Lønn trener koordinator 30 000   

- Vi hjelper fotballavdelingen med innkjøp av 5 er mål 

- Vi opprettholder gratis treningsgensere for 2. klassingene 

- Vi har en solid egenkapital som overføres fra 2017 (203 000) 

- Budsjettet er veldig likt forrige år, men inntekter og utgifter er satt lavere på grunn av en 

forventet nedgang i antall medlemmer 

3) Nytt utstyr til Rød skole er på plass. Vi har bestilt 20 drakter i størrelse 140 

4) Vi leverte ut trenergensere til de lagene som var på møtet. Resten får ved neste anledning. 

5) Styre sammensetning neste år. Daniel Trandum ny leder og Trine Vehler Dahle nest leder. 

Trer i kraft fra årsmøte. 

6) Frist for å melde på lag i serien er 15. februar. 

7) Årsmøte er 26/2 klokka 1830 

8) Trenersamling for trenerne i BIG. 3. Februar. Først en økt i gymsalen på Rød. Deretter 

samling i Trondalen med litt mat og fagprat. 

9) SPESIELT FOR GRUPPELEDERE: 
Iflg vår lovnorm § 19, pkt 3 b, skal alle grupper avholde sitt eget årlige møte, med pålagte 

oppgaver.(se loven) 

Møte må avholdes etter kalenderårets slutt, dvs etter 31/12 og før foreningens årsmøte. 

Det skal føres egen protokoll fra møte! 

Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av disse møtene. 

Gruppens årsberetning skal bla behandles her. 

Vi tok en gjennomgang på dette etter dagens møte. Egen protokoll kommer 

10) Neste styremøte er 6. Februar klokka 1930. 

 

Eivind Pettersen 


