
 

GRESVIK IF 

 

Protokoll  

fra årsmøte for 2007 

Mandag, 25. februar 2008 
 

Foreningens leder, Kjetil Føreid, ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøtet. 

Spesielt velkommen til dirigenten Tormod Hermansen. Leder rettet stor takk til alle for 

innsatsen i året som er gått.  En spesiell hilsen, blomster og takk for flott innsats til daglig 

leder Torfinn Jensen som nå går over i ny jobb. 
 

1. Godkjenning av de stemmeberettige 
17 stemmeberettigede tilstede.       √ Godkjent 
 

2. Godkjenne innkalling og saksliste 
Årsmøtet er innkalt i flg NIFs lover, med annonser i pressen og på vår nettside, samt 

ved oppslag i Trondalen. Sakslisten ble gjennomgått.    √ Godkjent 

 

3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 repr. til å underskrive 
protokollen 
Følgende forslag ble lagt frem: 

Dirigent: Tormod Hermansen 

Sekretær: Wenche Winther 

Repr. underskrift av protokoll: Einar Kristiansen og Kåre Johansen.    √ Godkjent 

 

Den valgte dirigent, Tormod Hermansen takket for tilliten og gratulerte foreningen 

med oppstart av kunstgressbane. 

 

4. Årsmeldinger fra hovedstyret, vedlagt håndball, fotball, BIG 
og andre. 
Hovedstyrets årsmelding ble opplest og enstemmig vedtatt.   √ Godkjent 

 

5. Revidert regnskap for 2007 m/kommentarer 
Fremlagt av kasserer Ingrid Sandrud. 

Overskudd med kr. 25.434.24. Vi har fortsatt noen utestående sponsormidler. 

Foreningens økonomi er sunn. Tap av inntekter fra spilleautomater medfører 

restriktiv forbruk. Det enkelte lag må sørge for at de ikke bruker mer penger enn 

det de disponerer til enhver tid. Det er valgt en finanskomite som skal se på 

muligheter for nye inntekter.  

Foreningens beslutning om bygging av kunstgressbanen medfører store ekstra 

kostnader og det er et mål at vi kan låne minst mulig og nedbetale raskest mulig. 

Kommunen har stilt lånegaranti stor kr. 1 600 000 

 

Revisors revisjonsberetning ble lest opp og konkluderer med god regnskapskikk i 

tråd med lover for forskrifter. 

 

VEDTAK: Regnskapet for 2007 ble enstemmig vedtatt.            √ Godkjent 

 

6. Forslag 
Det var kommet inn forslag om at personer over 80 år burde få redusert 

medlemskontingent. Hovedstyret foreslår fri kontingent for alle medlemmer over 



 

80 år. Vedtatt .        √ Godkjent

  

7. Fastsette medlemskontingent. 
Hovedstyret foreslo at kontingenten. kr 400,- blir uendret i 2008. 

Vedtatt         √ Godkjent 

  

8. Budsjett for 2008  
Kasserer gjennomgikk det fremlagte budsjettforslag fra hovedstyret. Hovedstyret 

har tatt utgangspunkt i fremlagte budsjettforslag fra det enkelte lag og regnskap 

for 2007. Det presiseres behov for ryddighet og nøkternhet. Jfr. Låneopptak og 

betaling av kunstgressbanen. 

 

Det fremkom forslag fra salen på at også BIG bør ha minst èn inntektsbringende 

aktivitet. Årsmøtet bifalt dette og hovedstyret vil se på saken. 

VEDTAK: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.    √ Godkjent 

 

9. Godkjenne organisasjonsplan. 
Organisasjonsplanen godkjent med korrigering for feil på årskull BIG. Skal være 

2000-2001-2002. Organisasjonen er i henhold til tidligere årsmøtevedtak utvidet 

med egen finanskomite.       √ Godkjent 

 

10. Orienteringer 
Styrets leder Kjetil Føreid orienterte om tilsetting av ny daglig leder og ønsket 

Morten Helminsen hjertelig velkommen i stillingen. Morten Helminsen er 32 år, er 

gift og har to barn. Han er utdannet kokk og har syv års ledererfaring fra slik 

virksomhet i restaurantbransjen. Han har vært fotballtrener både i Kongsten og i 

Østsiden i til sammen 4 år, han har vært barneidrettstrener i Kongsten i 2 år, 

lagleder GIF Håndball i 3 år og leder av håndballavdelingen i GIF i ett år. Han 

kjenner foreningen godt fra innsiden, gjennom sitt engasjement som håndball 

leder, og er bosatt 5 minutter fra Trondalen og Gressvikhallen. Han har gode 

datakunnskaper og er strukturert i sitt arbeid. Når det gjelder arbeidstiden, så har 

han sagt at han er ganske fleksibel.  

 

Årsmøtet ble orientert om historikken bak vedtak om kunstgressbane. Arbeidet 

med dette ble startet allerede i 2004 og etter bred utredning via Baneutviklings-

komiteen ble det i 2005 konkludert med at dette ville bli for dyrt. 

 

Gledelig er det derfor at takket være stor innsats fra FRID og Fredrikstad 

kommune så er det i dag økonomisk forsvarlig å starte opp arbeidet. Spaden ble 

satt i jorda dagen etter godkjenningsvedtak i ekstraordinært årsmøte den 25. 

februar i år og er lovet ferdig innen august -2008. Pris er satt til kr. 1 629 000. 
Det er grunn til å tro at summen blir lavere dersom vi klarer å få til noe dugnads-

arbeid. Banen vil bli finansiert ved et låneopptak på 1 mill kr og resten av opp-

sparte midler. Vi er avhengige av et betydelig inntektsbringende arbeid for å 

finansiere dette, men hovedstyret er av den oppfatning at dette gjennom blant 

annet salg av andelsbrev, arenareklame og sponsorvirksomhet bør være en 

overkommelig sak. 

 

11. Overrekkelser 
 

a. Gullmerket 
Leder av medaljerådet Jan Simensen tildeler hederstegn. I år ble det delt ut to 

gullmerker – disse tildeles til personer som har utvist ” særlig fortjenestefull 

innsats. Årsmøtet gratulerer Kjetil Føreid og Morten Johannessen med velfortjent 

anerkjennelse. 



 

 

b. Premier som lagene har fått 
 

• Fotball Smågutt finale DnBnor – cup 2007 

• Håndball Jenter 14 fikk 2.plass i Fredrikstad Cup 2007 

• Håndball Jenter 12 fikk 1.plass i Umbro Cup. 

 

Ny flotte pokaler fikk plass i hylla og vi gratulerer! Nytt i år er at håndballen har 

fått eget skap til sin pokalsamling i Hurrødhallen. 

 

12. Valg 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godtatt og fremlegges i egen oversikt.  

Vi mangler flere verv – blant annet ledere til fotball, håndball og BIG 

Hovedstyret: 

Leder:    Kjetil Føreid 

Nestleder:   Wenche Winther 

Sekretær:   Svein Thoresen 

Kasserer:   Ingrid M. Sandrud 

St.medlem fotball:       Mangler 

St.medlem håndball:    Mangler 

St.medlem BIG:           Mangler 

St.medlem:    Jan Simensen 

 

Varamedlemmer 2 stk:  Ivaretas av gruppene. 

 

Kontrollkomite: Eivind Ålerud og Tormod Hermansen. Vara 1: Heidi Hauga.   

Vara 2: Mangler                      

 

Roar Hansen og Morten Helminsen ble takket for innsatsen som hhv. leder av 

fotball og håndball og som styremedlemmer i Hovedstyret. 

 

Det er nå en jobb å gjøre for å skaffe ledere og styremedlemmer. Spesielt gjelder 

dette fotball og barneidretten og sist, men ikke minst valgkomité.  

 

Forslag: 

Hovedstyret får årsmøtets fullmakt til å fylle opp ledige posisjoner. Alle innstilte 

kandidater ble valgt og klappet inn. Fullstendig valgliste er vedlagt.  

              √ Godkjent

  

13. Avslutning 
Dirigent Tormod Hermansen takket forsamlingen for et godt og hyggelig årsmøte. 

 

Hovedstyrets leder Kjetil Føreid takket alle som har avsluttet sine verv i GIF – 

store som små. Det er en alvorlig sak at såpass mange tunge verv står ubesatt. 

Han anmoder også om at alle bidrar det de kan slik at vi kan fylle opp de vervene 

vi mangler. 

 

GIF vil jobbe videre med stort engasjement for barn og unge, nærmiljø, et flott 

klubbhus, fine baner og en forening med en trygg og forutsigbar økonomi. 

  

Gressvik. 28. Februar 2008   Wenche Winther, referent 

 

   

 

Einar Kristiansen      Kåre Johansen 


