
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 15.08.2018 

 
Møtenummer: 2018-7 
Dato:   15.08.2018 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Grete Pettersen, Roy H Jakobsen, Marianne Antonsen,  
                Daniel Trandum, Hanne Holmstrøm Karlsen, Ingunn Løvhaug,  
                Arne Morten Johannessen, Johnny Petersen og Morten Helminsen. 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
18-25 Godkjenning av protokoll fra møte i juni. 
18-26 Økonomisk oversikt pr. 31.07.18. 

  -Utestående fordringer 
  -Ønsker fra fotball, utvendig kran kiosk – tribune - resultattavle 
 18-27 Ny kontingent løsning? 

 
Oppfølging 

 
18-04 Klubbhåndbok, GDPR – signere taushetserklæring. 
18-13 Lotteri – Igangsetting. 
18-16 Kommuneplanens arealdel. 
18-20 Ny kunstgressbane. 
18-23 Interne medier 

 
 

Orienteringssaker:  
 

 Rehabilitering Kunstgress 

 Klubbhåndbok 

 Årsplan 

 Orienteringer fra gruppene 
 

 

 

 



Vedtakssaker 

18-25:   Protokoll fra sist møte godkjent pr mail 18.06.2018. 

18-26:  Regnskap mottatt i dag og viser et underskudd hittil i år på kr. 585.511. 

Ingen lag har negativ egenkapital, men mange lag ligger bak budsjett. 

Ingunn og Morten finner ut hvor «skoen» trykker og gir tilbakemelding. 

 

Fotball ønsker: 

Utvendig vannkran på kiosken: Skal ses på. 

Tribune 70 plasser: Ikke aktuelt nå. 

Resultat tavle: Skal ses på til neste år. 

   

18-27:   Nedsatt gruppe ser på en annen måte og kreve inn kontingent på. 

  Grete, Ingunn, Arnie, Johnny og Morten. 

 

 

Oppfølgingssaker 

18-04:   Alle i HS har signert taushetserklæring. 

  Gruppeledere sørger for signering i sine styrer. 

 

18-13:   Tillatelse, gevinster og trykking er ok, utleveres snarlig. 

 

18-16:  Innspill (skriv) er oversendt kommunens idrettsavdeling. 

Roy følger med slik at vårt innspill kommer med på høringen. 

 

18-20: Kommunens vedtatte plan skal følges, men hva som skjer i 2019 bestemmes 

først i budsjettet som kommer i desember. 



 

18-23: Gruppene prøver å finne en medieansvarlig i sin gruppe som kan skrive noe på 

våre nettsider og i sosiale medier. 

 

Orienteringssaker 

Årsplan. BIG dagen 1. september. 

  Arrangement for alle: 

12. september, Lasse Steve fra politiet skal holde ett foredrag om rus blant 

barn og unge. 

7. September, GIF kveld på kroa, Morgan Andersen. 

 

Rehabilitering av kunstgress: Oppstart er satt til 24. september. 

 

Orientering fra gruppene: Se referater og saker på våre nettsider. 

 

 

Håndball: Leder av håndballavdelingen er bekymret for hallsituasjonen til 

håndballavdelingen i Gresvik IF. 

Det er en prekær mangel på treningstid, og han mener klubben bør vurdere et 

innspill til kommunen om en mulig utvidelse av Gressvikhallen. 

Hovedstyret er godt kjent med situasjonen og at dette er luftet i flere fora 

tidligere.  

Håndball-leder gis fullmakt til å gjøre en mulighetsstudie i samarbeid med 

viktige personer, andre institusjoner og idrettslag. 

 

 

 

 



Eventuelt 

Ny forsikringsavtale som gjelder alle våre bygninger mm er oppdatert. 

 

Gressvikdagene 21-23. september er GIF forespurtspurt om å ha ett opplegg på søndag, 

natursti fra Trondalen til Sprinklet er tenkt. 

 

 

 

Neste hovedstyremøte: 19.09.2018 

 

 

 

Gressvik, 19.08.2018 

Referent: Marianne Antonsen 

 

 

 


