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Prctokoll fra Gresvik IFs irsmote for 2008 - avholdt i klubbhuset mandae 2.
mars 2009.

Leder Kjetil Foreid snsket velkommen og talket for god innsats i lopet av
valgperioden fra trenere, lagledere og tillitsvalgte.

1) 19 stemmeberettigede ble godkjent.

2) Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

3) Lillian Ovell ble valgt til dirigent, Svein Thoresen til sekreter og Roar
Hansen og Eilev Pettersen ble valgt til 5 underskrive protokollen.

4) Arsmeldingen &a hovedstlret, vedlagt bameidreq handball, fotball, bane,
anlegg og hus, ble opplest og godkjent. Under punktet om Spning av
kunstgressbanen ble det tatt inn i beretningen at ogse representanter for
Fredrikstad kommune og Ostfold Fotballkrcts deltok.

5) Revidert regnskap for 2008 med kommentaxer ble godkjent. I femte avsniit i
kommentarene til regnskapet ble det presisert at lagenes svekkede skonomi har
medfsrt at foreningen har dekket 158 000 kroner i tumeringsutgifter opp fia
30 000 kroner iret fsr.

6) Ingen forslag var lagt frem for exsmstet.

7) Etter forslag fra hovedstyret ble medlemskontingenten for passive
medlemmer enstemmig redusert fra 400 til 300 kroner. Kontingenten for aktive
medlemmer ble mot fire stemmer skt fra 400 til 600 kroner.

8) Budsjettet for 2009 ble godkjent.

9) Organisasj onsplanen ble godkjent.

10) Under punktet orienteringer redegjorde foreningens sekretrr for grunneiers
planer om boligbygging i Trondalen.

1 I ) Overrekkelser

# BanksjefJens Ek i DnbNor overrakte 100 000 koner lra bankens stiftelse til
narmiljotiltak i Trondalen/Gressvikmarka i regi av Gresvik IF.
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# Foreningens gullmerke ble av medaljer6det tildelt Hilde Rossing og Oivind
Stene.

# Fotballavdelingen ga utmerkelser til henholdsvis juniorlaget, jentelaget,

smigutt -94 og lillegutt -96 for konkrete spo(slige resultater.

# Hindballavdelingen ga utmerkelser til l7 irs-laget jenter, 15 irsJagetjenter
og guttelaget for konkrete sportslige resultater.

l2) Valg gjennomfort etter foreslitt valgliste. 75 av 92 verv ble besatt. Til
hovedstge 2009 ble valgt Kjetil Foreid (leder), Wenche Winther (nestleder),
Ingrid M. Sandrud (kasserer), Svein Thoresen (kasserer), Jan Simensen
(s6Temedlem), Morten Johannessen (stpemedlem fotball) og Robert Ruud
(styremedlem h6ndball). Vervet som styremedlem bameidrett er forelopig ikke
besatt.

Leder Kjetil Foreid takket for et godt gjennomfort irsrnote og rettet en spesiell
takk til daglig leder Morten Helminsen.

Trondalen, 3. mars 2009
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