
PROTOKOLL

Ekstraordinut irsmste i Gresvik Idrettsforening 20.11.06

Det var innkalt til ekstraordin@rt stlremste i forbindelse med snsket om bygging av
kunstgrcssbane i Trondalen. Dette var erieste sak til behandling.
Hovedstlret og 4 medlelnmer mstte.

1. Frernmgttq godkjent som stemmebrcttige. Til sammen 8 personer.
2. Ekshaordin€rt arsnote er innkalt etter NlFs lover, med annonse i pressen I /l 1 og pd

var nettside. Godkjent.
3. Diigent forslett Kjetil Foreid - vedrafi, Seket@r foresHtt Wenche Winther - vedtat!

2 rcFesentanter til a ulderskrive protokollen foreslett - Einar Kdstiansen og Eilev
Pettersen vedtatt.

3 Sak: KUNSTGRESS I TRONDALEN
Det ble gitt bakgrurmsinforrnasjon om arbeidet som er giort og bakgrunaen for dette.
GIF har ferdig prosjeklert kunstgressbane i henhold til tidligere alsmotevedtak. Dette
sparer oss for penger /iovestednger pe dette omradel na. FRID onsker at kornmunen
skal anlegge 6 baner i distriktet og pi denne maten fi redusert kostnader i form av
okonomisering og rabatter ved anbud, arbeid, utgifter og momsrefusjoner.
Hovedstl,ret ftemla deretter sift forslag.

FORSLAG Yf,DR KUNSTGRESSBANE I
Under forutsetning av at Frcddkstad Kommune realiserer en utbygging av de foreslatte 6
kunstgressbanene i kommunen, der Cn er planlagt anlagt i Trondalen, gir Gresvik
Idrettsforening ( GIF ) aksept for fslgerde:

I GIF aksepterer at Fredrikstad Kommune star som utbygger Oygghene) for
ombygging av ver gessbane (trgningsfelt) til kunstgressbane i Trondalen i sarnsvar
med planer/Fospeh utarbeidet av GIF.

2 GIF aksepterer at Fredrikstad Kommune star som form€ll eier av anlegget i 10fu.
Dette pga avtalen om merverdiavgiften.

3 GIF finansierer inntil ki. 1 mill til bygging av banen, og er villig til A dokumentere
dette.

4 GIF aksepterer i imgd en bruks og drifisartale med Fredrikstad Kommune, der det
ftemgfu at daglig drift og vedlikehold er klubbens ansvar.

Forclaget ble enstemmig vedtatt.
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