
Hovedstyremøte Gresvik IF - 
18.06.2015 

Tilstede: Tormod Hermansen, Morten Hanssen, Pål Valbjørk, Hilde Rossing, og Kjetil Føreid. 

Forfall: Ingrid Sandrud, Freddy Magnussen, Marianne Antonsen og Morten Helminsen (DL). 

1. Innledning ved leder 
Selv om det er få fremmøtte på dette møtet er vi beslutningsdyktige. 

2. Referatgjennomgang/Saksoppfølging 
- Kvalitetsklubb 

o Fotball evaluerer ev forslag til forandringer/justeringer 

o Håndballens kontaktperson for å skrive om håndballavdelingens 

klubbhåndbok må på plass snart 

o Barneidrettens og sykkelgruppas klubbhåndbøker står også snart for tur.  

Ref pkt 4 BIG. 

- Årshjul 

o Noen justeringer. Kjetil oppdaterer og legger ut. 

- GIF 2022 

o Prosjektgruppa gjennomgår forslagene og setter opp forslag til 1-3-5-7 års 

planer. 

o Nytt stormøte tidlig på høsten der vi går gjennom planene og setter ned noen 

arbeidsgrupper som skal drive prosjektene igjennom. Frivillige til å delta her 

mottas med takk. 

- Revidering av daglig leders stillingsbeskrivelse 

o Arbeidsgruppen bestående av Tormod, Hilde, Kjetil og Morten Helminsen la 

fram sitt forslag. Fotballavdelingen hadde diskutert noe om arbeidsrutinene 

til daglig leder og fremmet sine forslag. Blant annet ble det foreslått å se på 

muligheten til å ansette en banemester, for å frigjøre mer av DL’s tid til blant 

annet ytterligere inntektsbringende arbeid.  

o Avdelingene fremsender forslag til pkt 5 i stillingsbeskrivelsen: «Hvordan 

serve avdelingsledere…» Dette punktet bør være mer detaljert. 

o Siden det var mange som ikke kunne komme på møtet skal dette utredes 

nærmere og tas opp på nytt etter ferien.  

- Anleggsavgift 

o Utsettes til neste møte. 



3. Økonomi  
- Oversikt pr 31.05.15 

o Ca kr. 858’ på konto.  

o Arbeidet med å få inn utestående fordringer må intensiveres og følges opp i 

større grad i tiden fremover. Flere i hovedstyret er villige til å ta en ringerunde 

til de som skylder oss penger. DL og kasserer utarbeider ringelister.  

- Salva => Happyunderwear.com 

o Nettbutikk av diverse produkter – koster oss ingen ting. Oppe og går i 

november. Kick-back på salg. Mulig god inntektskilde. Mer info kommer. 

- Fotballkiosk i Trondalen 

o Fra 1. august skal Fotballstyret ivareta helheten av fotballkiosken – fra A til Å. 

Fotballavdelingen melder fra til DL dersom de trenger noe hjelp i overgangs-

fasen. Eksempelvis bestilling av is og brus 

o Fotball foreslår at vi undersøker med Konsumgruppen vedr innkjøp av varer til 

begge kioskene våre. Stikkord: større rabatter – kickback på salg – enklere 

bestillingsløsninger. Hovedstyret ber DL undersøke dette nærmere og 

eventuelt invitere Konsumgruppe til et møte. 

- Fremdrift ny kiosk i Trondalen 

o Leder informerte om fremdriften.  

o Fotballstyret er også meget opptatt av fremdriften av ny Kiosk. De mener de 

må være mer involvert i dette da dette er nesten den eneste inntektskilden 

fotballavdelingen har. Fotballstyret har også sett på dette med å ta over 

ansvaret av driften på denne kiosken. 

o Sykkelavdelingen bidrar til arbeid med taket på kiosken. Pål og Hilde gjør 

forespørsler til flere leverandører vedr materialer og kjøkkeninnredning. 

Planlagt ferdig med taket i uke 33. Det kalles inn til dugnad på resterende del 

av arbeidet fra og med 17. august. 

o Målsettingen er at kiosken skal være klar til bruk innen 1. okt. 

4. Salg av tomt – deler av grusbanen? 
- Trondalen Barnehage ønsker å kjøpe deler av grusbanen for å kunne utvide 

barnehagen. 

- Fotballavdelingen har behandlet saken i sitt styremøte og er positive til et salg, men 

ønsker at salgssummen øremerkes en ny 7’er bane kunstgress i sørenden av 

grusbanen. De er også av den oppfatning at fotballens innstilling bør veie tungt. 

- Saken ble diskutert og vi ser muligheter for dette prosjektet – spesielt mtp GIF 2022 

for å finansiere noen av de forslagene som der er fremkommet. Pål sjekker opp vedr 

takst. 

- Vedtak: Hovedstyret er positive til salg av den ¼ av grusbanen som ligger nærmest 

barnehagen mot nord. Et salg må imidlertid vedtas i et ekstraordinært årsmøte i GIF, 

som bør avholdes over sommeren. Øremerking av salgssummen må diskuteres 



ytterligere og sees i sammenheng med prosjekter i GIF 2022.  

Hovedstyret må på neste møte vedta en innstilling til det ekstraordinære årsmøtet.  
 

5. BIG 
- Barneidrettsgruppa ønsker at hovedstyret gir noen klarere «Retningslinjer for drift 

av barneidretten i GIF». Hovedleder sendte ut et forslag1 i forkant av møtet. 

- Forslaget til nye retningslinjer av BIG ble vedtatt. 

 

6. Orienteringer fra gruppene 

Fotball:  

1. Økonomi er det ikke noe problem med, da det er penger som ikke er kommet inn, eller 

som ikke er blitt fakturert. Anslår utestående på ca 120.000 kr. Det kommer også inn ett 

overskudd på fotballskolen budsjettert til ca 50.000,-. 

2. Sportslige er av den variable sorten. Det er stor aktivitet i klassene. Det gledelige er at A-

laget har mange god resultater. 2001 laget har gått til det skrittet å bestemt seg for å legge 

ned laget, det har vært mange møter underveis, laget tok selv avgjørelsen på dette og her 

blir det litt omorganisering av spillere og trenere. Det er også ansatt en ny mann som har 

ansvaret for Jr 1 og 2. 

3. Fotballskolen avvikles til uken og det er over 90 deltakere, vi er blitt sponset av 

Konsumgruppen med kr 15.000 – mat for kr 10.000,- 

4. Fotballstyret og trener koordinatorene skal ha et helge seminar i Sverige på hytta til 

Morten Hanssen der det skal legges en fremdriftsplan for 2016, samt at de vil evaluere en 

del punkter som gjelder kvalitetsklubb.  

Håndball:  

Økonomi:  

1. Senior A har minus egenandel, men allikevel har vi noenlunde kontroll på de. De har 

hatt bra med dugnadsinnsats under Bring-helga og Fredrikstad Cup som ennå ikke er 

godskrevet, samt noe manglende treningsavgift som DL er informert om. 

2. HJ-98 hadde leder et foreldremøte med forrige uke og her er det også 

dugnadspenger på vei inn som retter opp egenkapital. 

3. Ang HJ-99 så har leder bedt om redegjørelse for drift med stort avvik ifht budsjett. 

Sportslig: 

Mye bra innsats under Fredrikstad Cup hvor HJ-98 tapte finalen og senior tapte semifinale, 

ellers flere gode resultater. HJ-03 var sist helg på cup i Bø i Telemark og er veldig fornøyd 

med tur og innsats. 1-laget tapte finalen med ett mål!  

                                                           
1
 Retningslinjer for drift av barneidretten i GIF 



Treningstid: 

Kanskje avdelingens største utfordring på lenge dessverre. Fredrikstad kommune har i år 

endret vekttall for treningstid fra 1,5 t til 1,0 t pr lag, men har beregnet fra ett årstrinn 

tidligere enn før (11 år). Dette betyr i praksis nesten en reduksjon på 1/3 av tid for alle 

håndballklubber. Fredrikstad håndballforum (FHF) (alle klubber) har sendt en henvendelse til 

kommunen og bedt om et møte sammen med FRID for en gjennomgang av 

fordelingsprinsipper. Dette møte vil kommunen først ha i september så noen endring for 

denne sesong er nok vanskelig. FRID stiller seg helt bak FHF sine synspunkter og har ikke 

vært informert om kommunens endringer av vekttall. 

BIG: 

Intet spesielt denne gang. Se for øvrig pkt 4. 

Sykkelgruppa: 

Arbeid med treningssenteret og pumptrack banen.  

Vellykket aktivitetstilbud sykkel til funksjonshemmede. Prisverdig tiltak og fin omtale i F-B. 

Ellers intet spesielt denne gang. 

7. Eventuelt 
- Nettsider 

o Ny «Responsiv designmal» på nettsidene våre er nå klar og publisert. Dette 

gjør det mer brukervennlig å lese nettsidene våre på smarttelefoner. Kom 

gjerne med kommentarer og forbedringsforslag. 

- Foten 

o GIF har fått en henvendelse fra Fredrikstad kommune om noen i GIF kan 

ivareta «driften» av badestedet Foten i sommer. Arbeidet består bl a i renhold 

av toaletter, rydding av området og noe gressklipping. Også muligheter for 

noe salg. Noen jenter fra HB har meldt sin interesse. Hovedstyret har ingen 

motforestillinger til det, men dette må baseres på frivillighet og uten utgifter 

(eller inntekter) til GIF.   

- Mailadresser 

o Vi bør vurdere å endre våre mailadresser slik at ikke all mail går til DL 

o Mail til avdelingene kan for eksempel sendes til fotball@gresvikif.no, 

handball@gresvikif.no, osv.  

o DL undersøker mulighetene til å få til dette og om det er hensiktsmessig. 

Informasjon fra DL om dette på neste styremøte. 

 
Referent – i sekretærens forfall 

 
Kjetil Føreid 
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