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Mandag, 27.februar 2006 

 

 

 

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

Spesielt velkommen til leder i FRID, Lillian Ovell. Han rettet en stor takk til alle for 

innsatsen i året som var gått.  

 

Årsmøtet holdt 1 minutts stillhet og mintes Arild Sten Olsen (48), Knut Krabberød (88) 

og Ingar Eliassen som alle falt bort i 2005. Hedersmenn med lang fartstid i Gresvik 

idrettsforening. 

 

Året 2005 har vært et godt år for GIF, både sportslig og økonomisk. Ikke minst er 

åpningen av Gressvikhallen en milepæl for idretten og nærmiljøet. 

  

1 Godkjenning av de stemmeberettige.  

22 personer till stede.        √ Godkjent. 

 

2 Godkjenne innkalling og saksliste. 

 

 Årsmøtet er innkalt i flg NIFs lover, med annonser i pressen både i Fredrikstad 

Blad og Demokraten og på vår nettside, samt ved oppslag i Trondalen. 

       Saksliste ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.    √ Godkjent. 

 

3 Valg av dirigent, sekretær, samt 2 repr. til å underskrive protokollen. 

Følgende forslag ble lagt frem: 

Dirigent: Lillian Ovell 

Sekretær: Wenche Winther 

Repr. underskrift av protokoll: Gunnar Femtehjell og Arve Paulsen.     √ Godkjent. 

 

Den valgte dirigent, Lillian Ovell, takket for tilliten igjen. Hun er leder av FRID  og 

er stolt av å også tilhøre Gresvik idrettsforening og bemerker positivt det arbeid 

som foreningen legger ned. 

 

4 Årsmeldinger fra hovedstyret, vedlagt håndball, fotball, BIG og andre. 

Hovedstyrets årsmelding ble lest opp.                             

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.                                                          √ Godkjent. 

 

5 Revidert regnskap for 2005 m/kommentarer 

Fremlegg av Bjørn Bagstevold. 

Overskudd med kr. 82.133 kr. 

Han ber foreningen tenke nøye gjennom sitt engasjement og de konsekvenser 

dette kan ha for foreningen. Han tenker da spesielt på eventuelle investeringer 

innen kunstgressbane etc. 

Bagstevold minner om at en stor del av våre inntekter kommer fra 

spilleautomater og at dette er penger vi ikke vet hvor lenge vi får beholde.  

 

Han opplyser også årsmøtet om at dette er hans siste sesong hos GIF og ber om 

at andre krefter etter hvert overtar.  

 

Revisors revisjonsberetning ble lest opp. 

VEDTAK: Regnskapet for 2005 ble enstemmig vedtatt.            √ Godkjent. 

 



 

 

 

6   Forslag. 

Ingen forslag innkommet. 

 

 

7 Fastsette medlemskontingent. 

Hovedstyret foreslo at kontingenten. kr 300,-  blir uendret i 2006.   

      VEDTAK: Enstemmig vedtatt.                                                          √ Godkjent.

      

 

8 Budsjett for 2006  

Kasserer gjennomgikk det fremlagte budsjettforslag fra hovedstyret. 

Vi ser større flyt fra hovedstyret og ut til lagene. Nøkternhet. Ingen kjente store 

investeringer i 2006. 

 

VEDTAK: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.    √ Godkjent. 

 

9 Godkjenne organisasjonsplan. 

Ønskelig å utvide med en gruppe personer som skal arbeide for fremtidig 

finansiering/inntjeningsmuligheter/sponsorer m.m. Styret får fullmakt til å finne 

egnede personer (3-5 ) til en slik arbeidsgruppe.     

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.      √ Godkjent. 

 

10 Orienteringer 

Styrets leder Kjetil Føreid orienterte om den jobb som er lagt ned i 

forprosjektering av eventuell kunstgressbane.  Foreløpig har ikke GIF økonomisk 

mulighet til å pådra seg gjeld i størrelsesorden 3 mill. med nedbetaling over 20 år 

og påregnede driftsutgifter ca. 125.000/år.  Hovedstyret jobber derfor videre med 

spørsmålet om baner/gressbaner og det endelig resultat vil bl.a. avhenge av om 

det kan skaffes finansiering uten stort låneopptak. 

|  

11 Overrekkelser. 

 

Leder av medaljerådet, Jan Simensen tildeler hederstegn. I år ble det delt ut 3 

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

innsats ”. I år var det to kvinner og en mann.  

 Heidi Næss Kristiansen  

 Ådel Tvete 

 Roar Hansen 

 

Blomster og ” merke ” vel fortjent. Vi gratulerer! 

 

 

Nye pokaler fikk plass i hylla og vi gratulerer! 

 

 Jenter 16 -  Julecup, SKI   

 Smågutt 14 - Fredrikstencup i Halden, 1.pl. i Stene - Stål cup og 3.pl. 

Høyang Polaris 

 Smågutt 13 – 2.plass Arvika – 2 lag 

 

 

At A-laget kvalifiserte seg til første runde i NM må jo nevnes og når vi først tapte 

så gjorde det jo ikke noe at det var for FFK. 

 

 

 



 

 

 

 

12 Valg 

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt og fremlegges i eget utkast. 

 

Hovedstyret tar gjenvalg. 

Leder:                      Kjetil Føreid 

Nestleder/sekretær:     Wenche Winther 

St. medlem fotball:       Roar Hansen 

St.medlem håndball:    Tommy Fredriksen 

St.medlem BIG:           Mangler 

St.medlem:                   Jan Simensen 

 

Varamedlemmer 2stk: Ivaretas av gruppene. 

Revisor:                     Toverud Revisjon AS 

 

Kontrollkomité`: Vidar Gøtz og Eivind Ålerød 

 

De fleste verv er besatt med unntak av leder for barneidretten, et varamedlem i 

kontrollkomitén og en valgkomité. 

  

Styret for håndballen ble formelt valgt etter at de nå har innrettet seg tilsvarende 

hovedstyret og jobber etter kalenderåret. Håndballstyret mangler et medlem og 

en ny dommerkontakt. Lagledere på plass for alle lagene.   

Håndballstyret vil arbeide for å finne nytt styremedlem og dommerkontakt. 

 

I fotballen er det lagledere på alle lagene. 

 

Arve Paulsen nytt medlem i Lovkomiteen. 

 

Forslag: 

Hovedstyret finner st. medlem BIG og varamedlem til kontrollkomiteen, samt 

ivaretar eller finner kandidater til en valgkomité, som ikke ble valgt. 

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.                                                           √ Godkjent. 

 

Alle innstilte kandidater ble valgt og klappet inn. 

 

 

Fullstendig valgliste etter vedtatt org.plan vedlagt. 

        

 

 

 

Avslutning 

Dirigent Lillian Ovell takket forsamlingen for et godt og hyggelig årsmøte. 

 

Deretter tok hovedleder Kjetil Føreid  ordet og takket Lillian for utmerket 

dirigering og ellers alt hun bidrar med og gjør for idretten i Fredrikstad. 

Hun er absolutt et JA-menneske! Vi er stolte av at hun også representerer GIF og 

han overrakte en blomsterhilsen fra oss alle. 

 

Deretter takket han for tilliten som det gjenvalgte styret har fått og ønsket både 

nye og gjenvalgte tillitsvalgte lykke til videre med arbeidet for GIF. 

Den frivillige innsats er bærebjelken, uten denne blir dette arbeidet nærmest   

umulig. 



 

 

 

Blomster fikk også Boye Garder Lillerud som takker for seg som leder av BIG. 

 

Gode ord og blomster ble også daglig leder Tormod Hermansen til del.  

Hans solide arbeidsinnsats i forbindelse med Gressvikhallen ble nevnt, samt hans 

ukuelige engasjement og faglige kompetanse som kommer foreningen til del året 

rundt. 

 

 

En solid idrettsforening kunne avslutte idrettsåret  2005 og se fremover mot nye 

seire, nye tap, solide verdier, idrettsglede og vennskap for både ung og gammel. 

 

 

 

Gressvik, 12.mars. 2006  

      

Wenche Winther, referent. 

 

 

     

   

 

__________________                                       _______________________ 

Gunnar Femtehjell                                                                Arve Paulsen 


