
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 18.04.2018 

 
Møtenummer: 2018-04 
Dato:   18.04.2018 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Grete Pettersen, Roy H Jacobsen, Marianne Antonsen, Ingunn 
Løvhaug, Daniel Trandum, Arne Morten Johannessen, Hanne Holmstrøm Karlsen, Johnny 
Petersen og Morten Helminsen. 
 
Hovedleder innledet møte med å informere om at alt er i orden i Brønnøysundregistrene. 
Han ber også gruppene bli flinkere til og legge ut sine referater på nettsiden. 
 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
18-14 Godkjenning av protokoll fra møte i februar. 
18-15 Økonomisk oversikt pr 31.03.18 

- Idrettsdugnad 
18-16 Kommunedelplan – Areal 
18-17 Spillemidler Sykkel «pump-track» 
 

Oppfølging 
   

18-03 Utstyrsleverandør 2019 
18-04 Klubbhåndbok  

- Politiattester 
18-13 Gresvik IF Hovedlotteri 2018                                                                                                                                                                                                                                 

 
Orienteringssaker:  

 

 Års hjul 

 Fremdrift rehabilitering Kunstgress. 

 Nyhetsbrev/ Orienteringer fra gruppene. 

 Eventuelt 
 
 

 



Vedtakssaker: 

18-14:  Protokoll godkjent pr. mail 19.03.2018 

 

18-15:  Tot. Kr. 1 100 000 på bok. 

Det er fortsatt mange som ikke har betalt sin medlemskontingent, så der må 

gruppene ta tak i dette omgående. 

Vi bør fronte grasrotandelen bedre, der er det mer og hente. 

Det er søkt om driftstilskudd fra Fredrikstad kommune. 

Det er søkt om rehabiliteringstilskudd fra Fredrikstad kommune. 

 

Idrettsforbundet innbyr til en dugnad «markedspanel» der klubben kan tjene 

noen kroner, vi blir med og informasjon vil bli lagt ut på nettsidene våre. 

 

18-16:   Jordet på nordsiden av grusbanen er nå av grunneier solgt til boligformål. 

Jordet er i dag avsatt til idrettsformål i arealplanen, så vi må være frempå mot 

kommunen (idrettsavd og politikere) og komme med våre 

synspunkter/innspill til ny arealplan som nå skal vedtas utpå høsten.  

Roy kontakter landskapsarkitekt Per A Hansen om en skisse over fremtidig 

utvikling av vårt anlegg i Trondalen. 

 

18-17:  Sykkel gruppa har mottatt kr 363000 av Sparebankstiftelsen til en ny asfaltert 

større pump track, og det er søkt om spillemidler. 

Sykkel gruppa søker hovedstyre om de kan forskuttere disse spillemidlene på 

kr. 300 000, slik at arbeidet kan starte og fullføres umiddelbart. 

Hovedstyre vedtar å forskuttere beløpet på kr. 300 000, mot 1 stemme. 

 

 

 



Oppfølging: 

18-03:  Utstyrsleverandør 2019.  

Hovedstyre har nå valgt utstyrsleverandør fra 2019. 

Det skal videre forhandles om en lokal forhandler. 

 

18-04:  Klubbhåndbok.  

Vedr. Politiattester har Idrettsforbundet nå sendt ut et skriv på hvordan 

klubbene skal håndtere dette i påvente av nye retningslinjer. 

Fortsatt viktig at alle ser gjennom om våre mange håndbøker er oppdaterte. 

 

18-13:  Gresvik IF hovedlotteri 2018. 

Søknad sendes lotteritilsynet innen 1 juni. 

Vi må begynne og samle inn premier. 

Sykkelgruppa fritas for å selge lodd, men oppfordres allikevel. 

 

Orienteringssaker: 

Årshjul: Idrettsregistering, 30. april, ivaretas av DL. 

Søknad om hall leie, 30. april, ivaretas av DL. 

 

Fremdrift rehabilitering kunstgressbane:  

Etter vedtaket om at gummigranulat ikke lenger skal benyttes som innfyll i 

banene, har kommunen kommet frem til en løsning der det kan bli aktuelt 

med baner uten innfyll. 

For vår del kan det være aktuelt å fremskynde anleggelsen av ny bane før en 

rehabilitering av eksisterende skjer, da vi vil ha en bane å kunne bruke. 

Kostnader og annet må på plass før noe kan skje og en komité er nedsatt for å 

ivareta dette videre. 

 



Orientering fra gruppene:  

Se nyhetsbrev på GIF s nettsider og referater. 

 

Eventuelt:  

17 mai og folketoget i byen der er GIF ikke med. 

Damegruppa får skryt for oppussingen av garderobene, takk! 

 

 

 

 

 

Neste hovedstyremøte: Onsdag 23. mai.  

 

 

Gressvik, 30.04.2018. 

Referent: Marianne Antonsen.  

 

 

 

 

 


