
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 23.05.2018 

 
Møtenummer: 2018-05 
Dato:   23.05.2018 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Ingunn Løvhaug, Roy H Jacobsen, Marianne Antonsen,  

   Arne Morten Johannessen, Daniel Trandum, Hanne Holmstrøm Karlsen,  
   Johnny Petersen og Morten Helminsen. 

Forfall:   Grete Pettersen. 
 
Leder åpnet møte med en hilsen til Marianne som hadde fylt 50 år siden forrige møte. 
GIF gratulerer! 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
18-18 Godkjenning av protokoll fra møte i april. 
18-19 Økonomisk oversikt pr 30.04.18 

- Utestående kontingenter 
- Klutsalg, se skriv 

18-20 Kunstgress på eksisterende hovedbane 
 

Oppfølging 
   

18-03 Utstyrsleverandør 2019 
18-04 Klubbhåndbok  

- Politiattester 
- Personopplysninger vedr ny lov GDPR 

18-13 Gresvik IF Hovedlotteri 2018  
-  Premier – Søknad 

18-16 Kommunedelsplan - Areal                                                                                                                                                                                                                               
 

Orienteringssaker:  
 

 Års hjul 

 Fremdrift rehabilitering Kunstgress. 

 Nyhetsbrev/ Orienteringer fra gruppene. 

 Eventuelt 
 



Vedtakssaker 

18-18:   Protokoll fra sist møte godkjent pr mail 06.05.2018. 

 

18-19:   Ca. 1,1 mill på bok. 

 Fortsatt mye utestående på kontingenter, gruppestyrene tar tak i dette. 

 Økonomimøte for økonomiansvarlige på hvert lag i håndballen til høsten. 

 Klutsalg er valgt som årets vårdugnad, der overskudd fordeles med lagene og 

bør derfor selges av alle, med en innsats for fellesskapet. Frikjøp ikke aktuelt, 

men ved å betale og ikke selge videre, blir det vel kanskje det. 

 

18-20:   Kunstgress på eksisterende hovedbane 

Det ligger nå an til at vi kan få en ny bane til våren, kommunen er i gang med 

prosjekteringen. 

Det må være ett årsmøtevedtak(ekstraordinært til høsten) som må gi HS 

fullmakt til og ta opp lån med pant i vår eiendom. 

Kostnadene må først på plass, også eventuelt egenkapital gjennom dugnad. 

Det kommer et vedlegg i utgivelsen av Gressvikingen, der det blir mulig og 

kjøpe en andel på 300 kr pr m2 for de som måtte ønske det. 

HS tar kostnadene til trykking av vedlegget. 

 

Oppfølging 

 

18-03:    Craft er valgt som vår utstyrleverandør for 2019. 

 Morten har vært i kontakt med lokal forhandlere og venter på svar på tilbud. 

 HS har valgt klubbkolleksjon. 

 

18-04:  NIF og politiet har ennå ikke kommet til enighet angående håndtering av 

politiattester. 



Vi oppretter en ”bank” som skal si hvem som har vist politiattester og 

lagledere sender en liste til Morten over hvem som skal ha attest.                                                            

 

GDPR ny lov om personopplysninger som trer i kraft fra 25. mai (1/7) 

Utarbeidet en veileder som skal inn i klubbhåndboka om hvordan GIF skal 

forholde seg til den nye loven. 

HS leser gjennom dette og skriver under taushetserklæring i møte 13. juni.  

Gruppestyrene skal også signere en slik erklæring. 

 

18-13:   Må sende søknad for GIF s hovedlotteri for 2018.  

  Utsteder en bankgaranti på premiebeløpet. 

Premiene må vi ”tigge” eller kjøpe. 

 

 

18-16:   Kommunedelsplan areal – Kommuneplanens Arealdel 

   (Ingunn erklærte seg inhabil i denne saken) 

Innspill om at jordet syd for grusbanen fortsatt skal være avsatt til 

idrettsformål går sin gang og blir fulgt opp. 

 

 

Orienteringssaker 

 

Årshjul:  Oppdatert 30.04. 

Møtedatoer for håndball mangler for høsten. 

Fotballskole i juni.  

BIG innsamling av nøkler/kort i juni. 

Søknad LAM er 10/6. 



Framdrift rehabilitering kunstgress:  

Det er planlagt oppstart sep./okt.  

Ingen trening i den perioden, kamper blir prioritert på hovedbanen. 

Dette avklart i fotballgruppa. 

 

Nyhetsbrev/ orienteringer:  Se klubbens nettsider. 

 

 

 

Neste hovedstyremøte: Onsdag 13. juni. 

 

 

Gressvik, 27.05.18 

Referent: Marianne Antonsen 

 

 

 

 

 

 


