
Gresvik Idrettsforening – Hovedstyrets årsberetning for 2003 
 

 

Tillitsvalgte hovedstyret. 

 

Hovedstyret har i perioden 27,01.03 – 26.01.04 bestått av 

 

Leder    Tormod Hermansen 

Nestleder   Kjetil Føreid 

Kasserer    Bjørn Bagstevold 

Sekretær   Wenche Winther 

Styremedlem   Jan Simenesen 

Styremedlem, BIG  Jens Adolfsen 

Styremedlem, håndball Bjørn Erik Haugen 

Styremedlem, fotball  Einar Kristiansen og Roar Hansen har delt på fremmøte 

Styremedlem, bane/anlegg Kjell Rune Olafsen   ( trukket seg ) 

Revisorer   Einar Kristiansen og Vidar Gøtz 

 

GIF har i dag totalt 830 registrerte medlemmer, hvorav 160 på barneidrett, 120 på håndball og 

330 på fotball. I tilegg har foreningen 220 medlemmer som ikke er aktive utøvere. Derav er 

det ca. 120 personer som har tillitsverv. 

 

Styrets arbeid. 

Hovedstyret har hatt 10 styremøter med meget godt oppmøte. 

Vi har hatt besøk av våre unge medlemmer som deltok på Camp FRID. Målet er at foreningen 

skal kunne danne sitt eget ungdomsråd for å øke de unges medbestemmelse i klubben. 

 

Styret har også hatt besøk av Tor Trondsen, fra FFK, som har informert om organisasjonen 

MOT. MOT representerer viktige verdier som er i overensstemmelse med de verdier og 

signaler som GIF ønsker å stå for. MOT er en ideell stiftelse som arbeider aktivt for et 

varmere samfunn, tryggere oppvekstmiljø, og de er aktive mot mobbing og mot vold. 

 

 MOT TIL Å SI NEI 

 MOT TIL Å LEVE 

 MOT TIL Å BRY SEG 

 

Alle våre medlemmer fra 12 år og oppover innen fotballen har fått innmeldingsskjema for å 

registrere seg med eget navn som medlem i organisasjonen  under GIF. Det skal forplikte å 

være medlem av MOT og mange har registrert seg. 

 

Styret har utarbeidet prosedyre m/overgangsregler fra barneidrett til fotball/håndball. 

 

Det er jobbet mye med fokus på drift og vedlikehold av klubbhus og baneanleggene våre. Det 

er forhandlet frem ny strømavtale , serviceavtale for klimaanlegget og forsikringsavtale. 

Det er jobbet frem nye avtaler/sponsoravtaler  med Nicolaysen, Fredriksstad Blad, 

Byprosjektet og organisasjonen  MOT. Styret minner om at vi gjennom avtaler er forpliktet og 

pålagt bruk av bedriftenes logoer. 

 

Det er også utarbeidet og sendt søknader til ulike instanser for økonomisk bistand/ støtte  til 

gressbane, nettfangere og mål m.m. 



 

Det er også utarbeidet en flott internettside hvor de enkelte lagledere har tilgang med egne  

passord.  Det er hovedstyrets mål at dette skal bli en mye brukt side for utveksling av 

gjensidig informasjon, nyheter, kjøp og salg og nyttige linker. 

 

GIF har også besørget distribusjon  av turkart for Gressvikmarka. 

 

Arrangementer 

 

Håndballens årsmøte ble avholdt 7.mai 2003. Håndballen beretter om økende aktivitet. 

 

Vår årlige GIF-cup ble atter gjennomført med stor suksess. 91 lag deltok og ga foreningen en 

inntekt på kr. 110.000. 

 

Representasjon 

 

Hovedstyrets medlemmer har deltatt i Byprosjektet, møter, kurs og seminarer  i regi av FRID, 

MOT, Østfold fotball, håndball og idrettskrets. Vi er også engasjert i 

Lokalsamfunnsprosjektet og Gressvikhallen . 

 

Aktiviteter – se gruppenes egne beretninger 

 

BIG 

 

BIG`s styre anført av Jens Adolfsen har arbeidet aktivt med den formelle og praktiske 

organiseringen av BIG og skal ha mye av æren for at det fungerer så godt som det gjør. Nye 

klasser hvert år og tre skolekretser medfører at det er mye informasjon, administrasjon og 

organisering rundt våre yngste medlemmer og deres foreldre. 

 

Aktiviteten er stor med deltagelse i turneringer, skøyteaktivitet i stjernehallen og sist, men 

ikke minst den populære sommeravslutningen i Trondalen. 

 

Det legges fortsatt vekt på at overgang/samhandling mellom BIG og håndball/fotball skal skje 

på en best mulig måte, da det vil være perioder hvor barna deltar begge steder. 

 

 

Håndball 

 

Året 2003 har vært preget av stadig større engasjement og økende interesse. Stor deltagelse i 

Fredrikstad Cup, der det nystartede seniorlaget ble nr. 2 i sin klasse og flere gode plasseringer 

av våre andre deltagere.  Nyansettelse av trenerkoordinator/sportslig utvikler har også styrket 

engasjement og optimismen.         

   

Fotball 

 

Fotballen kan se tilbake på nok et aktivt år med flere gode resultater. 

Spillere har deltatt på kretslag, bylag og diverse treningssamlinger. Guttelaget vant KM7`er  

innendørs og smågutt 90 vant serien med begge sine lag, de vant også Stene Stål-Cup. 

Flere av lagene har deltatt på turneringer i Sverige og Danmark, som er populært både hos 

store og små. 



 

Bane/anlegg/hus 

 

Baneanlegget hadde dugnad i april for å forberede sesongen, og husstyret har ivaretatt 

klubbhuset gjennom hele året. GIF er velsignet med tillitsvalgte og andre som med sitt aktive 

engasjement og gode kompetanse sparer klubben for mange utgifter.  

 

Økonomi 

 

GIF har god kontroll på økonomien, noe som fremkommer av regnskapet. Overskuddet på  

kr. 398.671 bekrefter dette. 

 

Kommentarer til årsregnskapet – av kasserer 

Idrettsåret 2003 har nok en gang vært et godt økonomisk år for Gresvik IF. Årsaken til at vi 

klarer å drive så godt år etter år må tillegges alle de flinke foreldrene, som stiller opp og har 

respekt og disiplin i forhold til de økonomiske retningslinjene vi besluttet tilbake i 1997. 

Gresvik IF var først ute med å organisere økonomien på prosjektbasis og i dag er det flere og 

flere idrettslag og foreninger som følger vårt eksempel. Gresvik IF skal være stolte av at vi 

begynte med noe som nå flere og flere tar etter. 

 

Gresvik IF har i 2003 et totalt overskudd på 398.671,- kroner. Vi har også i år gjort store 

investeringer som har vært med på å heve standarden på Gresvik IF sitt anlegg. Det har 

dessuten blitt gjort investeringer i lokalsamfunnet ved at vi har produsert et kart over 

Gresvikmarka og det er investert i turkarttavler 3 steder i lokalsamfunnet i regi av Gresvik IF. 

 

Det ble investert i ny traktor i 2002. I den sammenhengen måtte vi ta et lån, dette lånet er nå 

nedbetalt og Gresvik IF er gjeldfrie igjen. Vi hadde ved utgangen av 2003, 802.663,- kroner 

til disposisjon. Av denne totale likviditetsreserven eier de ulike årskullene i Gresvik IF ca 

300.000,- mens hovedstyret disponerer ca 500.000,- Det er en nødvendighet for hovedstyret å 

ha en slik reserve. Dersom noe skulle gå galt er det hovedstyret som er ansvarlig og det er da 

betryggende at hovedforeningen har en slik økonomisk soliditet. 

 

Gresvik IF har vært gjennom en positiv utvikling hvor vi har nedbetalt gjeld og investert mye 

penger i anlegget, utstyr til drift av foreningen og aktiviteten i Gresvik IF. Samfunnet endrer 

seg hele tiden og det er på tide at vi ser framover. Vi har nå en økonomisk sikker situasjon, 

samtidig har Gresvik IF blitt en stor idrettsforening med et enormt aktivitetsnivå. Skal vi klare 

å drifte alle prosjektene vi jobber med, er det et stort behov for å engasjere en person som kan 

drifte foreningen proffesjonelt og tilrettelegge for den frivillige innsatsen. Ved ytterligere å 

proffesjonaliere driften av Gresvik IF vil vi kunne opprettholde og utvikle produktet vårt, og 

idrettsforeningen vår også i framtiden. En daglig leder vil nødvendigvis ikke bli en direkte 

utgiftspost for Gresvik IF, ettersom han vil bli tillagt inntektsbringende oppgaver som har 

vært et lite prioritert område tidligere. 

 

Vi var først ute når det gjaldt omleggingen av økonomistyringen for 7 år siden, vi er eventuelt 

først ut med å ansette en daglig leder, på full tid, i en idrettsforening i Fredrikstad distriktet. 

Jeg er overbevist om at vi gjør det riktige valget, dersom årsmøtet velger å følge styrets 

forslag vedrørende daglig leder.  

 

Takk for i år og lykke til i 2004 



Oppsummering 

 

Vi kan nok en gang se tilbake på et år preget av stor aktivitet både sportslig og administrativt. 

GIF har fått hederlig omtale fra FRID i flere sammenhenger. Blant annet er de imponert over 

det arbeide som vi gjør i barneidretten. 

 

Håndballen er på vei oppover og gruppen preges av både optimisme og engasjement. 

 

Fotballen jobber også meget bra og GIF var en av klubbene som spesifikt fikk skryt for sin 

innsats fra Norges fotballforbund på ØFK`s kretsting. 

 

Det jobbes godt i alle lag og samhold, allsidighet og moro er kjente begreper for våre 

medlemmer. En målsetting som er viktig å holde fokus på i en ellers konkurransestyrt 

hverdag. 

 

Det nedlegges enormt med tid og ressurser i foreningen fra engasjerte tillitsvalgte, foresatte 

og aktive hvor mange også deltar på kursvirksomhet. Hovedstyret vil takke alle for tid og 

engasjement. 

 

Hovedstyret retter også stor takk til våre sponsorer og alle andre som har bidratt til vekst og 

utvikling for foreningen gjennom året 2003. 

 

 

Gressvik 13.01.04 

 

 

 

Hovedstyret v/ Tormod Hermansen 

Leder   

 

          Wenche Winther 

          Sekr. 

 

 

 


