
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 29.04.2020. 

 
Møtenummer: 2020-06 
Dato:   29.04.2020 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Microsoft teams 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
 
Tilstede:  Tormod Hermansen (Kom sent), Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Arne 

Morten Johannessen, Johnny Petersen, Thor Gjerløw og Morten 
Helminsen. 

 
Forfall:  Marianne Antonsen, Hanne Holmstrøm Karlsen og Asbjørn Johansen.  
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  
 

 
20-11 Godkjenning av protokoll fra 15.04.2020. 
20-12 Økonomi pr 31.03.2020 
20-13 Vedlikehold av dusjanlegg 
20-14 Gjennomgang av klubbhåndbøker 
 
Oppfølgingsaker: 

 
19-15 Rekrutteringsplan 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Vedtakssaker 

20-11:  Protokoll fra møte 15.04.2020 godkjent i dagens styremøte 

20-12:  Pr 31.03.20 Har Gresvik IF et minus resultat på kr 215.000.  

Resultatet er ca 300` bedre enn budsjettert. I all hovedsak skyldes det periodisering i 

budsjettet, hvor inntekter fra kontingenter har kommet tidligere.  

Det står 1.220.000 på bank pr dd. 

Vi har utestående kr 176.000 hos kunder. Har vi så god råd, at vi syns dette er ok?  

Det besluttes at vi setter fokus på denne listen. Det skal i førsteomgang ryddes opp i 

reskontro som er eldre enn 360 dager, og deretter 180-360 dager. I etterkant av 

dette skal alt under 180 dager purres. Daglig leder etterlyser bedre purrerutiner fra 

vårt regnskapsbyrå, Wican. 

20-13:  Dusjanlegget i 1988-bygget er utslitt og trenger en rehabilitering. Vi har hatt tilfeller       

av sopp, og fliser har løsnet fra gulvet. I en vanskelig økonomisk tid, er det kanskje 

ikke riktig tid nå for rehabilitering, men det vil samtidig være dumt og starte med 

rehabilitering når aktiviteten settes i gang igjen. Et annet moment er at DL har litt tid 

til overs, nå som aktiviteten er lavere. 

20-14:  I tiden som kommer er det et behov for at enkelte klubbhåndbøker oppdateres og                           

filer sendes ut i forkant av de neste møtene. 

 

Oppfølgingssaker: 

19-15:  Rekrutteringsplan. Vi følger opp dette, så fort aktiviteten tiltar, og at det igjen blir 

mulig og samles til møter igjen. 

 

 

 

Neste Hovedstyremøte, tirsdag 19.05.2020, i Trondalen. 

 

 

Gressvik, 06.05.2020. 

Referent: Morten Helminsen         


