
Referat fra Hovedstyremøte 

Dato: 10. april 2014  

Deltakere: Tormod Hermansen, Ingrid Sandrud, Kjetil Føreid, Christoffer Johansen, Morten 

Hansen, Morten Helminsen og Marianne Antonsen 

Forfall: Hilde Rossing og Freddy Magnussen 

1. Referatgjennomgang/saksoppfølging 

SportEngros: Fungerer stort sett bra, venter på varer som skal leveres medio april.             

Ikke fått utbetalt paybak, Morten purrer. 

Sykkelgruppe: Etablert eget styre med Pål Valbjørk som leder, sykkelgruppa får egen side på 

GresvikIF.no der det vil bli lagt ut informasjon om gruppa, de skal primært holde på med 

stisykling. 

Inntektsbringende gruppe: Forslag på forskjellige salgsobjekter, fått en avtale med Salva om 

salg av sokker og truser og en sponsoravtale som eneste idrettslag i Fredrikstad, alle lag må 

selge også senior(ikke barneidrett). Det blir 1pk pr familie, mer informasjon vil komme.     

Det vil ikke bli salg av julekalender i år. 

Ubesatte verv: Vara revisor og valgkomite er besatt, mangler fortsatt lagleder senior og gutt 

02 fotball. 

Årshjul: Ligger nå ute på GresvikIF.no under referater, skulle det mangle noe/endringer ta 

kontakt med Kjetil. 

ØIK-Evaluering av kurs: 9 stk var med på kurs, nyttig kurs om styrearbeid i praksis og om 

hvilke ansvar styrene har, her var det mye bra og det meste på stell, men noe kan gjøres 

bedre. Kvalitetsklubb, Morten Helminsen og Morten Cullis har vært på informasjonsmøte i 

ØFK, det er en del krav som må oppfylles for og bli en kvalitetsklubb, det vil bli sendt en 

interessesøknad fra Gresvik. Hovedstyret får en gjennomgang før neste møte. 

2. Økonomi 

Klubben har ca. 1 100 000 på konto. 
Vi nedbetaler kr. 500 000 på lånet til kunstgressbanen. 
Nedgang i antall spillere som støtter oss med Grasrotandelen, være mer aktive for og skaffe 
flere spillere. Info til lagene. 
Medlemskontingent: 100 stk. som ikke har betalt, utestående i fotball og håndball purres av 

gruppene. 

Deltageravgift fotball vil bli sendt ut nå. 



3. Jan Simensens minnefond 

Søknad fra fondsstyre om og øke fondets egenkapital med 30 000 til 50 000.                     

Styret godkjenner søknaden. 

4. GIF Cupen 2014  

Har denne turneringen livets rett? Flere momenter om for og imot diskutert.                        

Det innkalles til ett møte ganske snart og det vil bli gjort ett siste forsøk med GIF Cup i 2014.  

5. Orientering fra gruppene 

B I G:  

Møte sist uke der fagansvarlig, Camilla Thorkildsen gikk gjennom kriteriene for hva 
barneidrett er. Kartlegger 2008 kullet, gutter er ok jobber med jentene. 
Aktivitetsleder kurs 23. april. 
Deltatt på ØFK`kurs om barnefotball, nesten alle gruppene var representert. 
Barneidrettsdagen de skal ha ett møte i juni der de finner en dato rett etter skolestart. 

Fotball: 
Møte mandag 7. april, få fremmøte, Arnie (ØFK) snakket om kvalitetsklubb. 
Serie start for alle lag uka etter påske. 
Ny plan for møtene der alle lagledere må møte. 

Håndball: 
Gresvik IF har 2 lag som er blitt regions mestere i nivå 2, det er jenter-18 og jenter-98,begge 
lag vant sine kamper i sluttspillet i Oppsal Arena sist helg. 
j-99, j-01, j- 02. og j-03 var sist helg med på PotatisCup, tilbakemeldingene er igjen at dette 
har vært en vellykket tur med blandet sportslig resultat, alle gruppene unntatt j-01 stilte 
med to lag hver. 
J-98 og J-99 har vært med på Petter Wessel Cup i Larvik, lagene kom til henholdsvis 16-del og 
8-dels finaler i A-sluttspillet. Flott innsats av begge lag. 
J-18 og J-98 reiser i påsken til Danmark og Rødspettecup. 
På denne tiden av året er det mye cuper for lagene, og planlegging av neste sesong er godt i 

gang. 

6. Eventuelt 

Gjennomgang av forsikringer. Er vi godt nok dekket? Morten finner frem papirene. 
Reklame skilt vil bli satt opp igjen. 

 

Neste møte: 15. mai, kl. 1900 

Referent: Marianne Antonsen. 


