
                          GIF Hovedstyremøte 14.01.2016 

Tilstede>> Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud, Marianne 

Antonsen, Morten Hansen, Silje Lægreid, Alexander Martinsen og Morten Helminsen. 

Forfall>> Pål Valbjørk. 

 

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging 

Kvalitetsklubb>> Fotballen sjekker opp at sportsplanen kommer på plass. 

BIG jobber med sin klubbhåndbok og er snart ferdig. 

Håndball jobber med sin klubbhåndbok. 

Årshjul>> Idrettsregistrering er flyttet til 30.04 

Gruppene sender sine møtedager for 2016 til Kjetil. 

GIF 2022>> Det jobbes med et nytt stormøte om de gjenstående temaene. 

DL revidering>> Det blir lagt frem et forslag på årsmøte. 

Ny kiosk>> Det er problemer med levering av vinduer, Morten jobber med saken. 

Utbygging av Trondalen barnehage>> Vi venter på svar fra den siste mail vi sendte. 

 

2. Økonomi 

Kr 956 000 på bok. 

Kr 57 000 i pluss. 

Nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser fra 01.01.16 må ivaretas 

Det er kommet endringer på kjøregodtgjørelse fra kr 4.10 til kr 3.80, kan fortsatt være  

kr 4.10, men må da skatte av de 30 ørene. Vi endrer vår sats til kr. 3,80. 

Fortsatt noen lag i minus som blir fulgt opp. 

Budsjett 2016>> Budsjett for adm, bygg og anlegg er klart. Mangler fortsatt fra noen lag 

i fotballen, som raskt må på plass. 

 

3. Årsmøte 2015 

Dirigenten er forespurt, Lilian Ovell stiller. 

Årsmøtet er 29.02 2016, kl. 18.30. 

Annonse kommer i Fredriksstad blad 23.01, ligger allerede på vår nettside. 

Frist for saker/ forslag til årsmøte er 08.02. 

Årsberetninger fra gruppene må være inne senest 01 02. 

Saksliste, org.plan og saker/forslag behandles/ferdigstilles i møte 11/2. 



 

4. Post/ Mail 

Fredrikstad kommune, info om lansering av fondsmidler>> Vi møter ikke. 

Østfold idrettskrets, møte om nye lover og årsmøter>> Vi møter ikke. 

 

5. Orientering fra Gruppene 

BIG>> Aktivitetsdag for trenere lørdag 09.01, veldige positive tilbakemeldinger og det ble 

avsluttet med en sosial samling i Trondalen. 

Alle grupper er kommet godt i gang. 

Håndball>> J 12 og 16 har deltatt på en romjulsturnering hvor begge gikk til topps. 

Det har ellers vært en stille periode nå. 

Fotball>> En ny sportsplan er på gang. 

Hatt et møte om påmelding av lag for å sikre oss at lag blir påmeldt på rett nivå. 

Kick off 12.03 for alle som har tilhørighet til fotball, invitasjon og program blir sendt ut. 

Ellers er alle lag i full trening og det er mye positivt i avdelingen. 

Sykkel>> Ikke mottatt. 

 

6. Eventuelt 

Et ønske om bedre samarbeid mellom de forskjellige gruppene, noe det skal jobbes videre 

med. 

Fordeling av utstyrs pakke på kr 100 000 i 2016 blir: 

BIG: kr 25 000 

Håndball: kr 30 000 

Fotball: kr 45 000   

 

 

Neste hovedstyremøte 11.02.2016  

 

 

Referent: Marianne Antonsen. 


