
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 21.11.2018 

 
Møtenummer: 2018-10 
Dato:   21.11.2018 
Kl:   18.00-21.00 OBS-OBS 
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
Tilstede: Tormod Hermansen, Grete Pettersen, Roy H Jakobsen, Ingunn Løvhaug, 

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

 
 
Det annonserte klubbesøket fra Østfold Idrettskrets ble avlyst, grunnet sykdom. 
Nytt besøk avtales på nyåret. 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

18-36 Godkjenning av protokoll fra møte i oktober. 
18-37 Økonomisk oversikt pr 31.10.18. 

- Utestående fordringer. 
- Lån rehabilitering bane. 

18-38 Budsjett 2019 
- Kontingenter/avgifter innkreving? 

18-39 GIF-joggen, organisering?  
18-40 Årsmøte 2019 / årlig møte i gruppene / stormøte 
 

Oppfølging 
   

18-04 Klubbhåndbok, GDPR – signere taushetserklæring 
18-13 Lotteri 
18-16 Kommuneplanens arealdel 
18-20 Ny kunstgressbane 
18-35 HB – farge draktshorts                                                                                                                                                                                                                                    

 
Orienteringssaker:  

- Roys tanker og innspill? 
- Årsplan 
- Leders info 
- Andres info 
- Orienteringer fra gruppene. 
- Eventuelt 

 

 



Vedtakssaker 

18-36  Protokoll for møte i oktober godkjent pr mail 29.10.2018 

 

18-37  Kr. 1 655 000 på bok og underskuddet går i riktig retning. 

Morten og Ingunn har vært på møte i håndballavdelingen med økonomiansvarlig. 

Mottatt kr. 300 000 i Lam midler. 

Utestående fordringer: Her må vi sette inn tiltak, det er fortsatt mange som ikke har 

betalt. 

Lån rehabilitering bane: Lånesøknad er påbegynt. 

 

18-39 Budsjett for 2019 blir krevende med mange utgifter på bygg og anlegg. 

Når de ulike lagene lager budsjett for 2019 så må de få med det som skal være med. 

Frist for lagsbudsjetter er satt til 10. desember. 

Det er nedsatt en gruppe som skal se på muligheten for å kunne nedbetale 

kontingenten ved hjelp av dugnadsjobbing, det vil si jo mer en jobber dugnad jo 

mindre blir det å betale. Møte avtalt 30/11. 

 

18-39  Vi ønsker å få GIF joggen inn i GIF, kanskje under en paraply «MOSJON» sammen 

med sykkel og andre. De har organisert seg med ett mulig styre og det jobbes videre 

med saken. 

18-40  Årsmøte for 2018 blir mandag 25. februar 2019. 

Det årlige møte i gruppene må være avholdt før 31.01.2019. 

Vi planlegger også et stormøte for alle gruppestyrene i mars. 

 

Oppfølging 

18-04  Alt ok 

18-13  Alle vinnere er kontaktet. 



18-16  Kommunens arealplan begynner å bli ferdig administrativt, «vårt» areal ligger inne 

som idrettsdel foreløpig og kommunepolitikerne ser på saken på neste møte.         

Sendes ut på høring 1/11. Roy følger opp!  

NB! Ingunn er inhabil i saken og fratrådte behandlingen. 

 

18-20  Det er ikke noe nytt i saken, den er under behandling og FRID jobber med saken. 

18-35  Det blir kjøpt inn Hot pants til lagene J03 til J06 for å ha under shortsen, slik at fargen 

på shortsen forblir hvit. 

 

Orienteringssaker 

Roys tanker og innspill: 

Roy formidlet sine tanker, etter 8 mnd. i styret, omkring GIF sin rolle i lokalsamfunnet og hva 
med fremtiden for GIF.                                                  
GIF, en stor samfunnsaktør, ca. 9 % av kommunens innbyggere sogner til oss.  
Stort folkehelseperspektiv, både psykisk og fysisk viktig aktør. 
Veldrevet, med kun positive fremtids vyer. 
Avhengigheten av frivilligheten. 
Balansen i synligheten av styret og vedtakene. 
Suksessfaktor = engasjementet til eierskapet. 
Sterk styring? 
Hvor er vi om 5 år?   Noe vi alle bør tenke på. 
                                                                             

Leders info: 

Frids ledermøte, 10/11, tok for seg rådmannens dystre forslag om å redusere støtten til FRID 
og reduksjonen til kunstgressbanene. 
Enighet for å jobbe aktivt for å opprettholde tidligere nivåer. 
 
Kommuneplanen, her ønskes det mer tilbud for uorganisert aktivitet ved skolene. 
Støttes av Frid, men må ikke gå på bekostning av idrettens behov for anlegg, da mange 
idrettsanlegg og idrettslag også tilrettelegger for de uorganiserte. (GIF-BEGBY-KRÅKERØY-
LERVIK) 
 
Kommunen ønsker også å opprette et aktivitetsråd, for alle andre enn idretten. 
Frid mener at dette ikke er rett bruk av resursene, da representanter fra disse 
organisasjonene kunne tiltrådt styret i Frid. Her skal undersøkes om mulighetene. 
 
Frid støtter også utbyggingene ved Fredrik II og Greåker VGS, der idretten kan få mye igjen 
for et interkommunalt samarbeid. 
 



Driftsopplæring nytt kunstgress, 15/11: 
Egen FDV for de enkelte banene og god dialog med leverandøren. 
Bruken bestemmer vedlikeholdets hyppighet. Skole/barnehage bruk krever sitt. 
Børsting – harving – rensing, forskjellig mønster og dybder. 
Det utstyret vi har er godt egnet il det nye gresset. 
 
 
Andres info:  
Grete skal delta på en Work shop om Drømmefritid 22/11, i regi av kommunen. 
Handlekveldene hadde et noe variert oppmøte. 
 

Orientering fra gruppene: 

Håndball:  
Det har blitt holdt ett sonderingsmøte for å se på muligheten til en utvidelse av 
Gressvikhallen og det vil jobbes videre. 
Loppetassen cup har blitt arrangert med stor suksess, det samme har en runde med 
temaserie. 
 
Fotball:  
De ønsker flere GIF seminarer. 
Møtene for 2019 er klare. 
Kjetil Føreid skal hjelpe til med og gå gjennom alle dokumenter i klubbhåndboka. 
 
BIG:  
Klubbhåndboka skal revideres. 
Full fart på aktivitetene. 
Lagledersamling sist fredag. 
 

Sykkel:  
Full aktivitet om dagen. 
Nissetur før jul. 
 
For mer info om gruppenes virke, se deres referater på hjemmesiden. 
 

 

OBS! Neste hovedstyremøte: 12. desember kl. 18:30 

 

Gressvik 25.11.2018 

Referent: Marianne Antonsen. 


