
GIF hovedstyremøte 16.04.2015 
 

Tilstede: Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Ingrid Sandrud, Kjetil Føreid, Marianne 
Antonsen, Freddy Magnussen, Pål Valbjørk, Morten Hansen og Morten Helminsen. 
Forfall: BIG. 
 

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging 
Kvalitetsklubb>> 
Vi er i mål og har blitt en kvalitetsklubb og flagget er på plass i Trondalen, men det er nå 
jobben starter og fotballen må ha de kursene som mangler på plass i løpet av våren. 
Håndballstyret må finne en ansvarlig for håndballens kvalitetsklubb og som skal ha et 
samarbeid med Kjetil om klubbhåndboka. 
Årshjul>>  
Fotballstyre må sende inn sine møtedager fremover. 
Håndballstyre finner en dato for rekefesten. 
GIF 2022>>  
Det var en samling i Trondalen den 10.04 der flere fra hovedstyret, noen fra fotball og Svein 
Femtehjel var tilstede der det ble luftet noen ideer om hvordan vi kan se frem mot 2022. 
Det ble nedsatt en gruppe, Tormod-Hilde-Kjetil og Morten (DL) vil jobbe videre med 
prosjektet. 
Marka dager 19.04>>  
GIF stiller ikke i år, men representanter for lokalsamfunnet vil være i Trondalen og informere 
om den nye lysløypa til Sprinklet. 
 

2. Økonomi. 
Ca. 1.000.000 kr på bok. 
Vi ligger litt etter på budsjett, men det er penger på vei inn. 
Forsikringene er blitt dyrere enn budsjettert. 
Kjørelister må leveres inn hver måned og det er kun de nye listene som skal brukes. 
Jan Simonsens minnefond har utbetalt 5000 kr til en håndballspiller. 
 

3. Leiekostnader kiosk/møterom Gressvikhallen. 
Hovedstyret dekker kr. 18000,- som en prøveordning på lik linje med lille sal i Trondalen, 
som ett sosialt møtested for våre medlemmer. 
 

4. Årsmøte>>oppfølging av saker. 
Støttemedlemskap>>  
Det er fullt mulig å ha støttemedlemmer ifølge ØIK, de har også fulle rettigheter som 
medlemmer. 
DL Revidering av arbeidsinstruks>>  
Tormod, Hilde og Kjetil ser på denne sammen med Morten. 
Anleggsavgift>> 
Morten oppdaterer listene og sender de til hovedstyret. 



Utvikling av anlegg>> 
Dette ses i sammenheng med GIF 2022.  
Oppfølging av beretninger>> 
Det blir mer spesifikke beretninger til neste årsmøte. 
Noter>spesielt lønn til ledende ansatte>> 
Spesifisere mer nøyaktig hvem som får utbetalt lønn.  
 

5. Orientering fra Gruppene. 
BIG>> 
Styret i BIG blir innkalt til et møte, målet er å få valgt en leder. (Tormod og Morten) 
Håndball>> 
Sesongen er stort sett ferdigspilt og kun noen få lag har kamper igjen. 
J99 laget er eneste lag i A-sluttspillet og de havnet på fjerdeplass, J 98-2 skal spille sluttspill 
kommende helg. Opprykk for senior A og dessverre mest sannsynlig nedrykk for senior B. 
Lagene som var i Danmark i påsken på Rødspettecup hadde en flott tur med mange gode 
opplevelser på og utenfor banen. 
Flere lag er klare til å reise til Sverige og Potatiscup. 
Helgen 24-26 april arrangerer vi sluttspillrunden i Bringserien i Konstenhallen og her vil de 12 
beste jentelag og 8 beste guttelag i 16 års klassen gjøre opp om årets Bringserie. 
Det vil bli holdt trenerkurs i Gressvikhallen i mai. 
Ny sesong for håndballen starter 1mai og de fleste har Fredrikstad cup som første mål. 
Fotball>> 
Da er sesongen i full gang, det er stor aktivitet og mye god jobb på feltet. 
Trenerkoordinatorene starter nå opp trenerkurs hvor de tar for seg bare jente trenere i en 
gruppe og vi jobber mot en felles treningstid en gang pr uke for jentene. 
Stormøte onsdag 15. hvor Alexander fra FFK fortalte om opplegget i FFK og rundt Wang. 
Eilev Pettersen fortalte litt rundt dommer regler. 
Morten Helminsen snakket om kvalitetsklubb og forklarte litt om hjemmesiden hvor ting kan 
finnes. 
Fotballskolen, der er innbydelse sendt ut og her skal det være et møte i nær fremtid for å 
spikre opplegget, her bidrar Konsumgruppen med 15.000kr. 
Det jobbes mot et Onsøy mesterskap mellom Lervik og Gresvik, her jobber vi med dato for 
når dette skal være, mer informasjon vil komme. 
Sykkel>> 
Før møte torsdag var hovedstyret på befaring ved det nye ferdighetssentret for sykkel i 
Trondalen. Pål fortalte om hvor langt de var kommet og vi fikk en liten demonstrasjon. 
Ferdighetssenteret er under bygging og mange dugnadstimer er nedlagt, bare denne uken 
har det vært 150 timer. 
Sykkelgruppa har etter forespørsel fra kommunen, idrettsforbundet og sykkelforbundet satt 
i gang et prosjekt for mennesker med funksjonshemming. 
Alle fellesturer er i gang igjen. 
Sykkelgruppa arrangerer Fredrikstad Cruxjam og stifestival 24-26 april, for tredje gang.  
Her blir det fellesturer og den legendariske cruxjam, der det er om å gjøre å forsere 
vanskelige partier på sti. 
Sykkelgruppa signerer i disse dager en rabattavtale med Sykkelstasjonen, som vil gi meget 
gunstige betingelser for våre medlemmer, vi lager opp id-kort som kan hentes hos Morten, 
hvis dere ønsker å benytte dere av avtalen. 



6. Eventuelt.  
Dugnad under Fredrikstad cup>> 
Gresvik IF ved håndballen har ansvaret i Gressvikhallen, det skal også dekkes opp 400 timer 
på Merkur, der vil håndballen få velge først, så kan de andre gruppene bidra med resten. 
Lysløype til Sprinklet>> 
Dersom Lokalsamfunnet starter salg av stolper a` kr. 1000,- pr stk, ønsker GIF å kjøpe 5. 
 
 

Neste Hovedstyremøte 21. mai. 
 
 
Referent Marianne Antonsen. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


