
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte19.05.2020 

 
Møtenummer: 2020-7 
Dato:   19.05.2020 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede:  Tormod Hermansen, Eilen Grøseth Halvorsen, Marianne Antonsen, Arne 

Morten Johannessen, Johnny Petersen, Asbjørn Johansen, Hanne Holmstrøm 
Karlsen og Morten Helminsen. 

 
Forfall:  Thor Gjerløw og Roy H Jakobsen 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

20-15 Godkjenning av protokoll fra møte 29-04-2020. 
20-16 Økonomi 

- Regnskap pr 30-04-2020 
- Utestående kontingenter 
- Utleie av klubbhus 
- Ekstra tiltak – Dugnadsbasert 

 
20-17 Bobilparkering i Trondalen? 
20-18 Ny retningslinjer for trening 
20-19 Økonomihåndbok inkl fullmaktsmatrise 

 
Oppfølging    

19-15 Rekrutteringsplan 
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite 
19-28 Treningsarena håndball      
20-03 Nye web-sider     
20-10 Lotteri 
20-13 Dusjanlegg 1988-bygg   
20-14 Klubbhåndbok                                                                                                                                                                

 
Orienteringssaker:  

- Års kalender 
- Orienteringer 
- Eventuelt 

 

 



Vedtakssaker 

20-15:  Protokoll fra møte i april ble godkjent pr mail 11.05.2020. 

20-16:  Økonomi, vi har kr 1 480 mil på bok. 

Selv om vi er inne i krevende tider ligger vi på budsjett i regnskapet. 

Det er gjort oppryddinger i gamle fordringer og jobben fortsetter i tiden fremover. 

Det blir sendt ut manglende treningsavgift i fotball, de kommer som giro på papir 

som deles ut av lagleder. 

Utleie av klubbhus:  

Vi leier ut, men leietaker må følge smittevernstiltakene og må selv foreta grundig 

vask av lokalet 

Ekstra tiltak- Dugnadsbasert:  

Vi holder oss til loddsalg. 

20-17:  Bobilparkering i Trondalen:  

Morten undersøker mulighetene rundt dette og hva som må til for og få det til. 

20-18:  Retningslinjene for trening blir godt fulgt opp ute i gruppene. 

20-19: Økonomihåndbok inkl fullmaktsmatrise ble gått gjennom og godkjent. 

 

Oppfølging 

19-15:  Rekrutteringsplan: Roy holder i trådene. 

19-22:  Jubileumskomiteen prøver og få til ett møte før sommeren  

19-28:  Morten tar kontakt med kommunen angående lån av et banedekke. 

Det jobbes med en søknad om spillemidler til treningsarena i Trondalen. 

20-03:  Det begynner og nærme seg at vi kan kjøre en demo på ny hjemmesider. 

20-10:  Lotteri 2020: Det jobbes med å få inn gevinster. 

Barneidretten slipper loddbøker i år. 

20-13: Vi har fått veggplater. Pris VVS beløper seg til ca. kr. 90.000. 

 Venter pris på gulv og elektro. 



20-14:  Saken utgår, og de enkelte filer får sitt eget saksnummer. 

 

Orienteringssaker 

Årsplan:  

Eventuelle endringer sendes Kjetil. 

Orientering fra Gruppene: 

Fotball: Treningene går sin gang med smittevernstiltakene. 

Sterk oppfordring fra fotball til BIG at BIG starter opp med aktivitet. 

16 juni aktivitetsdag for lagene i Trondalen med grilling. 

Det jobbes med ny utgivelse av Gressvikingen. 

 

Håndball: Startet opp med aktivitet igjen. 

Ønsker seg krakker utenfor Gressvikhallen. 

 

Sykkel: Har startet opp med fellesturer igjen. 

Skal ha et arrangement i Kjærringåsen 5-7 juni. 

Turer for funksjonshemmede er utsatt til høsten. 

 

BIG: Ser på muligheten til å starte opp med aktiviteter igjen 

 

Eventuelt:  

Ha noen tanker rundt om hva som skal ligge bak en utnevnelse av «årets Gresviking». 

 

Neste Hovedstyremøte, onsdag 17.06.2020 

Gressvik, 24.05.2020 

Referent :Marianne Antonsen 


