
1 
 

Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 19.09.2018 

 
Møtenummer: 2018-8 
Dato:   19.09.2018 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Grete Pettersen, Ingunn Løvhaug, Arnie Johannessen, 

Petter Agerup (HB), Daniel Trandum, Hanne Holmstrøm Karlsen, Roy Jacobsen 
og Morten Helminsen 

 
Forfall: Marianne Antonsen og Johnny Petersen 
 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
18-28 Godkjenning av protokoll fra møte i august. 
18-29 Økonomisk oversikt pr. 31.08.18. 

  -Utestående fordringer 
 18-30 Søknad fra Fredrikstad Skiklubb => Leie til Blodslitet 2019 
 18-31 Barneidrett. Rekrutering og organisering. 
 18-32 Lønn daglig leder 

 
Oppfølging 

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

 
 

Orienteringssaker:  
 

 Årsplan 

 Rehabilitering Kunstgress 

 Orienteringer fra gruppene 
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Vedtakssaker 
 

18-28, Godkjenning av protokoll fra møtet i august. 
 
Protokoll fra møtet i august 2018 er godkjent. 
 
 

18-29, Økonomisk oversikt pr 31.08.18 
 
Kr 1 375 000.- på bok pr dd. 
 

 Vi har et negativt resultat på kr 428.000.- mot budsjettert overskudd på kr 73.000.- 

 Vi har kontroll, og resultatet skyldes forskutterte midler til Pump-track med kr 
300.000, og avvik i kundefordringer/medlemskontingenter 

 Det er unødvendig mye utestående på kontingenter, og DL og økonomiansvarlig 
lager purrelister til avdelingene. 

 GIF sliter med ettervirkninger av en avis artikkel vedr lover og regler om dugnad. Vi 
setter ned en komite som ser på løsninger inn mot 2019! 

 
 

18-30, Søknad fra Fredrikstad Skiklubb – Leie av anlegg til Blodslitet 2019 
 
Fredrikstad Skiklubb har forespurt GIF om leie av anlegget, hovedsakelig klubbhus og 
grusbane til Blodslitet 2019, som arrangeres 19. oktober 2019. Grusbanen må være 
tilgjengelig torsdag-søndag den helgen. 
Styret stiller seg positive til dette, og meddeler Fredrikstad Skiklubb at dette er går i orden, 
mot en leiesum på kr 10.000.- og tilstedeværelse på GIFs rekrutteringsdag i august. 
FSK må stå for renhold etter leie. 
 

18-31, Barneidrett. Rekrutering og organisering 
 
Grunnet personkonflikter internt i GIF, har det vært avholdt et arbeidsmøte i BIG. 
BIG i samarbeid med ledelsen, har konkludert med at det er viktig å følge nedsatte 
planer/klubbhåndbøker, og vi følger tjenesteveien vedr tilbakemeldinger til de ulike 
gruppene.  
Det må understrekes at styret er klar over at samtaler og diskusjoner som har funnet sted, 
kun har vært ment til det beste for GIF! 
 

18-32, Lønn daglig leder 
 
GIF har de siste årene fulgt en plan om å sette daglig leders lønn til lønnstrinn 45 i statens 
hovedtabell. Vi følger planen og løfter lønnen fra lønnstrinn 44 til 45 fra 1. oktober 2018, og 
deretter justeres lønnen etter statens hovedtabell. 
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Oppfølgingssaker 
 GDPR-taushetserklæringer, signerte fra gruppene mangler. 

 Klubblotteriet – Det er fortsatt lag som ikke har hentet bøker. Vi gjør en liten innsats 
for å nå ut til flere lag, selv om tiden er knapp. 

 Arealplan – Ingen endringer her. Vi venter på at den skal komme på høring. 
 Nye kunstgressbaner – Rehabilitering starter opp i uke 40. Skifte på gressbanen er nå 

dessverre uavklart grunnet politikerens vedtak om forbud mot gummigranulat. 
 

Orienteringssaker 
 

BIG:                   -     Barneidretten har avholdt en rekrutteringsdag i Trondalen. 
- 2013 kullet for jenter og gutter er startet opp. 
- Magne Wiklund har tatt på seg oppgaven som medieansvarlig i BIG. 
- Produsert t-skjorter til medlemmene etter gave fra Fredrikstad energi. 

Dette har vært en suksess, og bør gjentas årlig. 
- Har slitt med nok treningstider, men dette er i ferd med å løse seg. 

  
Fotball: -     Ønsker seg måltavle i Trondalen. Har en gave etter Svein Halvorsen. 

- Det er økende interesse rundt a-laget til GIF. Styret skal bygge videre på 
dette 

- Hovedtrener for senior og junior 2019 er på plass 
- G2005 har spilt finale i OBOS Cup. 
- G2003 spilte seg frem til kvartfinale i Norway cup 
- Er på trappene med et J2009 lag. 
- Arrangerer et gå-fotball prosjekt i Trondalen 13.oktober. Skeid kommer 

på besøk. 
 
Håndball: -     Seriespillet er endelig i gang 

- Ønsker seg infoskjermen i Gressvikhallen 
 
Sykkel:  -     Arrangert jentekveld i Kjerringåsen 

- Pump-track er snart ferdigstilt 
- Er med-arrangør på Camp Kjerringåsen 

 
Årsplanen til GIF er gjennomgått, og gruppene har kontroll på de ulike datoene. 
I oktober avholdes Hankøseminaret, og Tormod Hermansen, Silje Lægreid, Frode Hansen og 
DL er påmeldt fra GIF. 
Årets julebord avholdes 30. november, og innbydelse kommer. 
 
 
 
Referent 
Morten Helminsen 
Daglig leder  
 
 


