
GIF hovedstyremøte 12.03.2015 
   

Tilstede:  
Tormod Hermansen, Ingrid Sandrud, Marianne Antonsen, Morten Johannessen, Pål Valbjørk 
og Morten Helminsen. 
 

Forfall: Freddy Magnussen, Hilde Rossing, Morten Hanssen, Kjetil Føreid og repr. fra BIG. 

 
PS! Grunnet stort forfall valgte vi kun å gå gjennom de viktigste sakene og de som berørte 
fotballen. 
 
 

1. Referatgjennomgang/saksoppfølging  
NFF Kvalitetsklubb:  
Vi er snart i mål med kravene, men mangler barne-/ ungdoms fotballkveld og lederkurs. 
Morten skjekker mrd ØFK angående kurs. 
Stormøte for fotballen i april vil dekke mye av kravene angående klubbverdier, Fair play og 
lover og regler. 
I etterkant av styremøte fikk vi vite at GIF blir en kvalitetsklubb, offentliggjøres på fotballens 
kretsting, lørdag 21. mars. 
Håndballen må nå implementere sin del av klubbhåndboka med det som er relevant her og 
gjøre ferdig sin del av klubbhåndboka del 3. Kjetil vil bidra! 
 
Årshjul: 
Alle må sende datoer for ting til Kjetil. 
 
 

2. Økonomi 
Kr. 974 000 på bok pr. 28/2. 
Det er nedbetalt kr. 300.000 på kunstgresset, restgjeld kr. 281.800 avventes. 
Det mangler mye på kjøregodtgjørelser, og det er viktig at alle overholder de frister som er 
satt og bruker riktige lister. 
Kasserer er bekymret over at ikke alle lag og lagledere har kontroll over sine egne budsjetter, 
det er flere lag med minus. 
Alle kontrakter med trenere skal underskrives i Trondalen av daglig leder. 
Gjennomgang av spørsmål til budsjett på årsmøte. 
 

3. Årsmøte-oppfølging av saker. 
  
Utsatt til neste møte. 
 

4. Orientering fra gruppene. 
Fotball: Oppkjøring til sesongen er i fullgang. 
Kretsting 21/3, der vi stiller med dem vi kan. 
Fotballskole planlegges ved skoleslutt, forberedelser i gang. 



G00/01 fikk æren av å spille første kamp på det nye kunstgresset på Fredrikstad stadion med 
tv overføring og god omtale i Fredriksstad blad. 
 
(mottatt på mail) 
Håndball: Det nærmer seg slutten på sriespillet. 
J98 spilt siste runde av Bringserien der de vant sine tre kamper. 
Senior A topper tabellen og opprykk er innen rekkevidde. Senior B med hjelp fra j98,j99 og J 
18 har vunnet sine siste kamper og kan unngå nedrykk. 
J18 endte på en fjerdeplass og skal i påsken delta på Rødspette cup i Danmark. 
J98 ligger med sitt førstelag på førsteplass i B-1 og på topp i nivå 2 med andrelaget 
J99kjemper i toppen både i A og B sluttspillet 
J01 god fremgang denne sesongen 
J02 stor fremgang denne sesongen 
J03 begge lag på nivå 1 
J04 stor gruppe og god innsats. 
Flere av lagene skal delta i Potatiscup i Sverige 
Forberedelsene til neste sesong er igang og førsteprioritet er trenere for alle lag. 
Dommer kurs er. Igang. 
 
Sykkel: Godt igang med planlegging av ferdighetssentret og er såvidt igang med rydding av 
området. 
Sykkelgruppa er blitt forespurt av ØIK og sykkelforbundet om de vil bidra med ett prosjekt 
med sykling for funksjonshemmede, noe de har takket ja til å forsøke. 
Fellesturene er i fullgang minus de for nybegynnere. 
 
BIG: Ikke motatt. 
 

5. Eventuelt. 
FRID årsmøte 23. mars: 
Der stiller Tormod, Hilde og Marianne fra Gresvik IF. 
 
GIF 2022: 
Vi starter med ett treff i Trondalen, 10. april der hovedstyre og noen representanter fra 
gruppene møtes, for å snakke litt rundt om hva vi vil videre mot 2022. Egen innkalling! 
 
Utleie lille sal:  
Salen vil være stengt for løkkefotballen tre konfirmasjons helger. 
 
Markadager 19. april – Lokalsamfunnet: 
GIF forespurt om deltagelse her. Morten sjekker ut mer! 
 
 
Neste Hovedstyremøte 16.04. 
  
 
Referent  
Marianne Antonsen 


