
                   Hovedstyremøte 12.11.2015 

 

Tilstede: Tormod Hermansen, Hilde Rossing. Marianne Antonsen, Morten Hansen, Pål 

Valbjørk, Aleksander Mathisen og Morten Helminsen. 

Forfall: Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud og Silje Lægreid 

 

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging 

Kvalitetsklubb>> Alle grupper jobber veldig godt med sine klubbhåndbøker. 

ØFK skal ha en samling for de klubber som er kvalitetsklubb 28 og 29 november, der Tormod 

og Morten deltar, de skal fortelle om hvordan vi jobbet med klubbhåndboka. 

Nettsiden vår må oppdateres vedr. styrene i HB og BIG, samt grupper og trenere i BIG. 

Årshjul>> Valgkomiteen er kontaktet 

Julebordet er fulltegnet 

Tider i Østfoldhallen er bestilt. 

Påmeldingsfrister fotball blir ivaretatt. 

GIF 2022>> Stormøte avholdt 12. okt. der kun 7 møtte frem, foruten arbeidsgruppa.  

Forslag til prioriteringer for temaene anlegg og kunnskap ble gjennomgått. 
Ferdigstillelse av kiosk, sette opp ballbingen og få opp ballvegg, blir prioritert. 
Vi må søke om å sette opp ballbingen. DL sender søknad! 
Et forslag til fremtidig arealdisponering ble også fremlagt, kan benyttes som forslag til årsmøte. 
 
Arbeidsgruppa vil gjennomgå de andre temaene og tar sikte på et nytt stormøte i januar. 
 

DL revidering>> Saken utsettes. 

Anleggsavgift>> Hovedstyrets forslag til nye satser for 2016 er godkjent av fotballstyre. 

Nye satser blir: 800kr, 1200kr og 1600kr. 

Ny kiosk>> Jørgen Svendsen er engasjert for å arbeide videre med kiosken. 

Vi venter på vinduene og det trengs folk til å ferdigstille innvendig. 

Salg av tomt>> Det er sendt brev til Samvirkebarnehagene A/S om at salg av tomt ikke er 

aktuelt. 

Avdelingsmailer>> Det fungerer greit som det er nå. 

 



2. Økonomi 

Kr 981 000 på bok 

Kr 128 000 i overskudd pr 31.10. 

Veldig bra økonomistyring i de fleste avdelinger. 

Budsjettprosess 2016>> Maler til budsjett blir sendt ut 13.11 og frist for å sende inn 

budsjett for 2016 er 1 desember. 

 

3. Post/Mail. 

Norgesrabattkort: blir vi ikke med på. 

Fredrikstad 450: Det er ikke aktuelt for oss. 

ØIK tema kveld valgkomite: Eilev Pettersen deltar. 

 

4. Orientering fra Gruppene. 

BIG>> Vi har gått gjennom de første 8 sidene i GIF guiden, ord for ord så den blir korrigert. 

Vi tar resten av guiden på neste møte 1. desember kl. 1930. 

Vi må finne ut hvor mange GIF t-skjorter vi har, sånn at vi får kjøpt inn til alle lagene. Lag 

lederne skal ha ansvar for t- skjortene gjennom hele året og at de blir levert inn når de er 

ferdig i BIG, slik at de nye generasjonene arver. 

Laglederne har ansvar for innkreving av kontingent og vi mangler fortsatt 20 000 kr? 

Alle instruktører/ hjelpere kan betale inn 200 kr i egenandel for å få seg en GIF genser, da 

dekker vi i BIG 200 kr. Vi regnet ut at det blir 30 stk. Dette ordner Camilla med laglederne. 

Alle grupper er påmeldt i håndball cup i Kvernhushallen i november. 

Håndball>> Håndball avd. er i full aktivitet og sportslig er det gode resultater for mange av 

lagene. J16 gjør det veldig bra i seriespill som i år vil være gjeldene som kvalifisering til årets 

Bring serie, noe som laget har som mål og klare. 

J18 har også gode resultater med både første og andre laget og ligger godt plassert på 

tabellen. Senior A og B har også gode resultater og så langt henger de godt med i serien etter 

opprykk til 3 divisjon. 

Avdelingen har bestemt at det skal prøves en ny fellescup for alle lagene og vi har valgt 

Balduscup på Lillehammer som erstatning for Potatiscup, og vi sitter klare for påmelding når 

den åpner. 



Det holdes tape kurs i Trondalen med plikt om oppmøte med minst en lagleder pr lag slik at 

skader kan forebygges og behandles raskt og riktig. 

Styret er i gang med kartlegging av trenerbehov for de ulike lagene for kommende sesong. 

Det arbeides i samarbeid med Kjetil om klubbhåndboka for håndballavd og vi prøver å ha 

fokus på at det skal være et > eierskap> til denne for lagene og ønsker derfor at alle er med å 

engasjerer seg rundt dette. 

 

Fotball>> Jobber med fokus på verdiene. 

Jobber med trenerspørsmål da noe gjenstår. 

Jobber med sportsplan og Joar og Arni har hatt mange møter med trenerne. 

Vi jobber mot at alle skal ta lederkurs i januar/februar i Trondalen. 

Vi skal i neste uke ha budsjettmøte for fotballstyre og A-lag. 

Ellers går det sin gang og Markus R er kommet i gang med åpne treninger rundt A-lag. 

 

Sykkel>> Fortsetter i sin vante gang med fellesturer. 

 

5. Eventuelt. 

Hjertestarterkurs, der en fra alle lag må delta i løpet av de første månedene i 2016. 

NIF/ØIK bekrefter at stiftelses dato for Gresvik IF er 12.03.1922. 

Det må en lovendring til for å endre antall medlemmer i hovedstyre, dette må tas på 

årsmøte. 

Gresvik IF ved hovedstyre gir 5000kr til fondet for avdøde innebandy spiller. 

 

 

Neste hovedstyremøte 11.12.2015 

Referent, Marianne Antonsen. 

 

 

 

 


