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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 20.11.2019 
 
Møtenummer: 2019-10 
Dato:   20.11.2019 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Ingunn Løvhaug, Arne Morten 

Johannessen, Johnny Petersen, Asbjørn Johansen, Hanne Holmstrøm Karlsen 
og Thor Gjerløv. 

 
Forfall: Marianne Antonsen. 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

19-29 Godkjenning av protokoll fra møte i oktober. 
19-30 Økonomi 

- Resultat pr 31/10.2019 
- Utestående kontingenter 

19-31 Budsjett 2020 
19-32 Årsmøte for 2019 

- Årlig møte for gruppene 
19-33 Arbeidsform hovedstyret 
 

Oppfølging:    
19-11 Klubbhåndbok del 1 

- Sportslige grunnregler – Tilbakemeldinger fra gruppene 
- Målsetninger- Nye forslag fra Roy 

19-15 Rekrutteringsplan   
19-19 Henvendelse på festekontrakt 
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite 
19-25 Ny kunstgressbane 
19-28 Treningsarena håndball 
                                                                                                                                                                           

Orienteringssaker:  
- Årsplan 
- Orienteringer fra gruppene. 
- Eventuelt 

 
Dersom noen av styremedlemmene anser seg inhabil i en sak, bes dette meddelt styreleder 
så raskt som mul 
Forfall meldes til daglig leder. 
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Vedtakssaker: 
 
Sak 19-29 Protokoll godkjent 29.10.2019. 
 

Sak 19-30  God kontroll. 700 K foran budsjett. 

Bank pr 20.11.2019: kr. 2.345-018. 

Fortsatt en del utestående som vi jobber med. 

 

Sak 19-31 Morten og Ingunn ser på en grovskisse for budsjettet. 

Frist for lagene: 10.12.2019. 

 

Sak 19-32  Årsmøte dato satt til mandag 24.02.2020. 

  Tormod forespør Lillian Ovell om dirigent. 

 

Årlig møte for grupper avholdes senest 31.01.2020. 

  - regnskap 

  - årsberetning 

  - eget budsjett 

  - egen treningsavgift 

  - fremme innspill til årsplan 

 

Sak 19-33  Er det riktig at alle 10 må møte hver gang? 

Vi tenker hver for oss og tar det opp igjen på neste møte. 

Gruppene må være flinkere til å sende inn saker – ikke ta det over bordet ved 
hovedstyremøtene. 

 

Oppfølging: 

Sak 19-11 Sportslige grunnregler:   

Håndball har svart – OK. 

Resten må ta tak i dette ASAP. 
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Målsetninger:  

Alle har mottatt forslag fra Roy – alle må mene noe om dette.  

Frist neste hovedstyremøte. 

 

Sak 19-15  Rekrutteringsplan: 

Asbjørn har en plan om å ha dette klart før jul. 

 

Sak 19-19  Oppfølging til advokat – ikke hørt noe mer.  

Utbygger er informert om at vi har vært i kontakt med advokat. 

 

Sak 19-22  Jubileumsbok – bruke noe av 85 års boka. 

Markering for alle i klubben på samme dag – 12.03.2022. 

Arbeidstittel: Gresvik i 100 – er og blir seg sjæl. 

Jubileet bør være synlig hele året. 

17. mai tog – mener at GIF bør være representert både på Gressvik og i byen. 

 

Sak 19-25  Intet nytt under solen. 

 

Sak 19-26  Johnny har hentet inn tilbud. 

OB WIIK – leasing. Skal disse kjøre prosessen med søknader etc koster det 
20.000. 

Hallen koster kr. 1.500.000.  

Totalt kostnadsbilde foreligger ikke. 

Hente tilbud på luft og lys (OB WIIK). 

Morten tar en prat med bhg. 

Snakket med kommunen om hva som kreves. 
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Orienteringer: 

Årsplan:  

Alle må bruke denne. Legg inn det dere har for 2020. 

Julebord 06.12. 

 

JOGGEN:  

Sesongen er ferdig. Flere i år enn i fjor. Romjulsjogg kommer. Forsøker å ha litt aktiviteter 
gjennom vinteren. 

 

SYKKEL:  

Nissetur 19.12.  

 

BIG:  

Testet ut et år yngre – fungerer bra.  

Trenerkabalen har vært litt vrien. 

Neste år må det sendes mennesker på trenerkurs. 

 

Håndball:  

Ny skjerm i Gressvikhallen. Reklame solgt inn som betaler denne. 

 

Fotball:  

Opprykks magasin.  

Hvis noen av gruppene vil gratulere A-laget med opprykk så send dette til Arnie.  

Jobber med å få plass styret for 2020.  

Nytt system for å slippe unna en del av purringene.  

Samarbeidet med FFK fungerer veldig dårlig. 
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Eventuelt:  

Johnny ønsker seg utekrakker og hvitmaling(oppmerking) av kommunen ved hallen.  

 

Daglig drift:  

Stramme inn grepet på noen områder. 

03 Håndball har tatt seg friheter vedr innkjøp av tøy. 

05 Fotball gutter – fotballer kjøpt på nett. 

Alle skal bruke innkjøpsavtaler som klubben har. 

 

NB!  

Alle medlemmer og lag må respektere de vedtak klubben gjør og har gjort. 

 

 

 

 

Neste hovedstyremøte, onsdag 18.12.19. 

 

 

 

Gressvik, 20.11.2019. 

Referent: Ingunn Løvhaug 

 


