
Møte i Barneidrettsgruppa Gresvik IF - 
17. aug.2015 

Tilstede: 

Tormod Hermansen 91804210 Hovedleder GIF tormher@online.no 

Morten Helminsen 93278333 Daglig leder GIF gress-i@online.no 

Kjetil Føreid 99094986 Styremedlem GIF kforeid@online.no 

Camilla Thorkildsen  92824389 Fagansvarlig BIG  saltstien10@yahoo.no 

Anders Mikaelsen 97660069 Årsklasse: G09 anders.mikaelsen@rhbht.no 

Trond Sveberg  91361327 Årsklasse: J09  
trosvebe@online.no 

tsv@bama.no 

Cathrine Stabell  48299029 Årsklasse: J08  c.stabell@hotmail.com 

Hilde Molund 95176923 Årsklasse: J08 hmolund@hotmail.no 

Monica Hegge  45260488 Årsklasse: G08  monica@minwebside.com 

Rita Humlekjær Andersen  99717794 Årsklasse: J07  rita_142@hotmail.com 

Rikard Karlsen  97538536 Håndball  surimalo@icloud.com 

Eivind Pettersen  92267396 Fotball  eivind@europris.no 

 

Forfall:  

Christer Solli-Olsen  97475776 Årsklasse: G07 tobnik@outlook.com 

Frode Johansen 41419661 Årsklasse: G09 froderene.johansen@bos.no 

 

1. Innledning ved hovedleder 
Hovedleder motiverte for møtets hovedhensikt:  

Bidra til å få dannet et fungerende styre i Barneidrettsgruppa. 

2. Valg av styre (leder-nestleder-sekretær-styremedlemmer)  
Styret i BIG bør bestå av personer som representerer alle årsklassene. Dette med tanke på 

kontinuitet. 
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Følgende ble valgt: 

 Leder:   Ikke valgt, men 2009 årgangen kommer opp med en kandidat asap. 

 Nestleder:  Monica Hegge - G08 

 Sekretær:  Rita Humlekjær Andersen - J07 

 Kasserer:  Rikard Karlsen – HB 

 Styremedlem 1: Eivind Pettersen – FB 

 Styremedlem 2: Ikke valgt, men 2008 årgangen kommer opp med en kandidat asap 

 Styremedlem 3: Trond Sveberg – J09 

Det nye styret avholder et nytt møte 7 sep kl 1930. Ikke deltagelse fra hovedstyret eller Daglig leder 

på dette møtet. Kjetil Føreid sender ut utkast til Klubbhåndbok del 4 Barneidrett til alle deltagerne på 

dette møtet.  

3. BIG-dag i Trondalen søndag 30/8 
Ut i fra erfaringer fra 2014 ble vi enige om at to timer med aktivitet rekker den dagen, altså fra kl. 

12.00-14.00. G09 og G08 vil i hovedtrekk stå for voksne på selve aktivitetene. G07 vil drive kiosk og 

loddsalg. Øvrige lag skal da bake kake og skaffe gevinster. Camilla sender ut oppgaver til de ulike 

lagene i løpet av denne uka. Vi må huske på innmeldingsskjemaer. Barneidretten ønsker seg stylter 

fra Husstyret. Vi håper at vi får 150 barn opp til Trondalen den dagen. 

4. Rekruttering/Oppstart 
Vi har gymsalene fra 1. september. Alle gruppene i Barneidrettsgruppa har treninger på Rød skole, 

bortsett fra J07 som trener på Slevik. Camilla sender daglig leder et velkomstbrev innen tirsdag den 

18. august, slik at han kan få sendt det ut til skoler og barnehager. Dette er viktig at blir gjort. 

Det var liten stemning for at vi skal tilby ekstratrening for 2010 barna i Trondalen første helga i 

september. Få var villige til å stille opp, så vi ble da enige om at vi starter rett på innetreninger.  

5. Overgang til Håndball / Fotball 
Det nye styret gjennomgår retningslinjene for overgang håndball/fotball på sitt neste møte.  

6. Eventuelt 
 12 sept – Barneidrettens dag i regi av FRID – Østfoldhallen – hva kan BIG/Gresvik IF bidra 

med? Innbydelse kommer. 

 Målet er at alle som skal være trenere/aktivitetsledere har aktivitetslederkurset. Daglig leder 

sender ut varsel til aktuelle deltagere. 

 10 – 11 okt – FRID seminar på Hankø. Interesserte deltagere melder i fra til Daglig leder.  

 
Kjetil Føreid 


