
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 23.01.2020. 

 
Møtenummer: 2020-01 
Dato:   23.01.2020 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Møterom, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
 
Tilstede:  Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Ingunn Løvhaug, Marianne 

Antonsen, Hanne Holmstrøm Karlsen og Morten Helminsen. 
 
Forfall:  Arne Morten Johannessen, Johnny Petersen, Asbjørn Johansen og Thor 

Gjerløw 
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

20-01 Godkjenning av protokoll fra møte i desember. 
20-02 Økonomi 

- Resultat pr 31/12.2019 
- Utestående kontingenter 

20-03 Nettsider – www.gresvikif.no   
 

Oppfølging    
19-15 Rekrutteringsplan   
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite 
19-25 Ny kunstgressbane 
19-28 Treningsarena håndball 
19-31 Budsjett 2020 
19-32 Årsmøte 2019 
19-33 Arbeidsform hovedstyret                                                                                                                                                                           

 
 
Orienteringssaker:  

- Årsplan 
- Stormøte 18/3-2020 Fellesmøte. 
- Orienteringer fra gruppene. 
- Eventuelt 

 

 

 

http://www.gresvikif.no/


Vedtakssaker 

20-01:  Protokoll fra møte i desember godkjent pr mail 02.01.2020. 

 

20-02:  Kr 2 187 000 på bok pr 31.12.2019. 

Regnskapet for 2019 viser ett foreløpig overskudd på kr 548 000, etter avskriving av 

kunstgress, noe som viser at GIF har jobbet målrettet med økonomien og alle 

gruppene/lagene har jobbet godt. 

 

20-03: Nettsidene våre har vært delvis nede en stund og det skyldes problemer hos vår 

leverandør Spootz. 

Det er nå satt ned en gruppe som skal se på en ny leverandør og de har vært i kontakt 

med Word press og det jobbes videre med saken. 

 

Oppfølging 

19-15:  Rekrutteringsplanen jobbes det videre med.  

 Roy går inn i gruppa som møteleder og Morten kaller inn til ett møte. 

 

19-22: Jubileumskomiteen, leder, nestleder, økonomiansvarlig og DL, har nå fått på plass 

Henning Olsen til og holde i jobben med en jubileumsbok. 

Arnie har sagt ja til og lede en arrangementskomite. 

 

19-25:  Kommunen har ikke satt av penger til nye kunstgressbaner i 2020 og vi setter saken  
 på vent inntil videre. 
  

19-28: Det jobbes videre med saken og det ses på flere muligheter. 

 

19-31:  De siste justeringer vedtas på hovedstyremøte 12.02. 

Alle grupper/lag har levert sine budsjetter for 2020 og det er legges foreløpig opp til 

ett underskudd på kr 100 000. 



19-32:  Årsmøte for 2019 avholdes mandag 24.02.2020, kl 18:30, og er kunngjort på våre   

nettsider og Facebook 18.01. 

Forslagsfrist er satt til 10.02.2020. 

Årsberetningene fra gruppene må være klare senest 01.02.2020. 

 

19-33:  Uaktuelt nå og saken legges foreløpig bort. 

 

Orienteringssaker 

Årsplan: Kalles heretter for års kalender. 

Fellesmøte 18.03 for alle gruppestyrene og hovedstyre, innkalling kommer. 

 

Orientering fra gruppene: 

Sykkel:  De er inne i en stille periode, men er ute på fellesturer. 

GIF joggen: Lite aktivitet i disse dager, men vi planlegger sesongen. Vi forbereder hvit-

løypa og er i gang med runden hos grunneierne. Parallelt jobbes det med 

kommunen for å standardisere skilting. I tilegg planlegges det en bro i løypa, 

dette håper vi få på plass i løpet av vårsesongen. Det er også andre steder i 

marka som har behov for vedlikehold som også står på planen. 

 

Eventuelt:  Ledermøte i FRID 06.02 der Tormod og Roy stiller. 

  Årsmøte FRID 02.03 der vi kan stille med 3 personer. 

 

 

Neste Hovedstyremøte, onsdag 12.02.2020. 

 

 

Gressvik, 26.01.2020. 

Referent: Marianne Antonsen 


