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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 14.03.2018 

 
Møtenummer: 2018-03 
Dato:   14.03.2018 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede: Grete Pettersen, Ingunn Løvhaug, Roy H Jakobsen, Arne Morten Johannessen 
     Johnny Petersen, Daniel Trandum, Hanne Holmstrøm Karlsen, Tormod Hermansen  
     og Morten Helminsen. 
 
Forfall:     Marianne Antonsen 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
18-10 Godkjenning av protokoll fra møte i februar. 
18-11 Økonomisk oversikt pr 31.01.18 (Pr februar hvis klart) 

- Gjennomgang av fullmakts matrise, se vedlegg. 
- Gjennomgang av økonomihåndbok, se vedlegg 

18-12 Klubbdugnad => Salg av kluter 
18-13 Gresvik IF Hovedlotteri 2018. 
 

Oppfølging 
   

18-03 Utstyrsleverandør 2019 
18-04 Klubbhåndbok  

- Politiattester 
- Ferdigstillelse av klubbhåndbok sykkel                                                                                                                                                                                                                                     

 
Orienteringssaker:  

 

 Års hjul 

 Fremdrift rehabilitering Kunstgress. 

 Nyhetsbrev/ Orienteringer fra gruppene. 

 Eventuelt 
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Leder åpnet med å takke for i går og håpet at styresamlingen var nyttig. 
Han ønsket også de mange nye styremedlemmene velkommen til første styremøte etter 
årsmøte og en presentasjonsrunde ble foretatt.   
 
 
SAK 18-10:  Godkjenning av protokoll fra møte i februar. 

        Godkjent pr. mail, 17.02.2018. 
 
SAK 18-11: Økonomisk oversikt pr. 31.01.2018.(Pr februar hvis klart) 
  Oversikt pr februar foreligger ikke. 
  Utsendt oversikt pr januar gjennomgått, ingen spes merknader. 
  Likviditeten er god, ca. 1.2 mill. på konto. 

Fullmakts matrise ble gjennomgått. DL har ikke lenger fullmakt til å opprette, 
endre eller slette bankkonto. 

  Økonomihåndbok gjennomgått, den enkelte leser seg opp. 
 
SAK 18-12: Klubbdugnad => Salg av kluter. 
  Årets pålagte dugnad blir salg av kluter. Selges i mai, gir god fortjeneste. 
  Dette erstatter tidligere papirsalg, noe det enkelte lag fortsatt kan selge. 
 
SAK 18-13: Gresvik IF Hovedlotteri 2018. 
  Alle aktive skal selge en bok. (50 lodd a kr. 10,-)  
  Premier må tilsvare min 25 % av tillat omsetning. (2017 ca. 70.000) 
  10 premier tilsvarende fjoråret. 

Jobben med «å tigge» premier må starte nå og her må vi alle bidra.  
 
 
OPPFØLGING: 

 
SAK 18-03:  Utstyrsleverandør 2019. 
  DL har hatt møter med flere leverandører og fått tilbud. 
  Det utarbeides og sendes ut en oversikt med vekttall ifht våre kriterier. 
  Valg bør gjøres i neste møte. 
 
SAK 18-04: Klubbhåndbok. 
  Politiattester: 
  Forslag til nye retningslinjer for rutiner og håndtering er under utarbeidelse. 
 
  Ferdigstillelse av klubbhåndbok sykkel: 
  Del 5, er nå ferdig. Ligger på nett.  
 
  Viktig at styremedlemmene tar seg tid til å lese gjennom del 1. 
  Gruppestyrene må lese gjennom sine deler. 

Dette er viktige håndbøker med retningslinjer som krever 
revideringer/endringer/oppdateringer jevnlig. 
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  ORIENTERINGSSAKER: 
 
Årshjul:  
  Gjennomgått og bedt om at alle, spesielt gruppene oppdaterer. 
  FRID årsmøte, mandag 19. mars. Tormod møter fra GIF. 
 
Fremdrift rehabilitering kunstgress: 
  Kommunen har invitert til leverandørkonferanse i mars. 
  Avventer avklaring på valg av type gress. 
 
Nyhetsbrev/Orienteringer fra gruppene: 
  Gruppene viderefører sine nyhetsbrev på nettsiden. 
  Ingen spesifikke orienteringer ellers. 
  Leder ber om at agenda for gruppestyremøter sendes han. 
 
Eventuelt: 
  Sjekke ut mulighetene for å søke midler fra nye givere? 
  Eks. FOSBY fondet. 
 
 
 
 
 
 
Hovedstyremøter fastsatt fremover: 18.04 – 23.05 – 13.06. 
 
 
 
 
 
 
Gressvik, 19.03.2018 
 
Referent: Tormod Hermansen 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 


