
                  GIF hovedstyremøte 11.02.2016 

Tilstede: Tormod Hermansen, Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud, Marianne Antonsen, Morten 

Hansen, Alexander Martinsen, Pål Valbjørk og Morten Helminsen. 

Forfall: Hilde Rossing og Silje Lægreid. 

 

GIF kveld på Odins kro var et veldig bra arrangement med rundt 30 fremmøte. 

 

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging 

Kvalitetsklubb>> BIG har nå fått ferdig sin klubbhåndbok, godt jobba. Ligger på nett! 

Håndball er godt i gang med sin og fotballens sportsplan er snart klar. 

Årshjul>> Fotball har et ekstra møte 16.02. 

Prøver å få til et hjertestarterkurs etter påske. 

GIF 2022>> Gått gjennom de prioriteringer som det jobbes videre med, planlegger ett nytt 

stormøte i løpet av mars/april. 

Hovedstyret bør prøve å få til et møte en lørdag, for oppsummering og veien videre. 

Ny kiosk>> Vinduene bør komme i løpet av februar, og det jobbes med å få tak i en ny 

snekker. 

Utbygging av Trondalen barnehage>> Vi har nå fått tilsendt en skisse fra barnehagen om 

hvordan de har tenkt seg utbyggingen og de vil dekke utgifter til flytting av binge og lys. 

Tormod og Kjetil lager et forslag som vil bli lagt frem på årsmøtet. 

 

2. Økonomi 

Kr. 897.000 på bok pr. 10.02.2016. Regnskapet for januar ble ikke gjennomgått. 

Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr. 85.157,-. Hovedgrunnen ligger i den store 

økningen av våre innkjøp (utstyr-papir-sokker) og nye momsregler, som gjør at vi ikke får 

fullt fratrekk. 

Hovedstyret godkjente regnskapet for 2015. Revisorrapport mangler. 

Budsjettet for 2016 ble gjennomgått. Noen lag har ikke levert sine tall og der er fjorårets lagt 

til grunn. 

Hovedstyret godkjente budsjettet for 2015. 

 



3. Årsmøte 2015 

Innkalling, annonsering og dirigent er ok. 

Vi har ikke mottatt noen forslag, men hovedstyret kommer med noen forslag til årsmøtet. 

Det er: Ny lovnorm for idrettslag, anleggsassistent og utbygging barnehage. 

Beretninger fra gruppene er mottatt, unntatt fra fotball. 

Hovedstyrets beretning, gjennomgått og godkjent. 

Sakslista ble godkjent. 

Org plan ble godkjent. 

Forslag til medlemskontingent og treningsavgift ble gjennomgått. 

Valg komiteen er godt i gang med sitt arbeide, og det meste er på plass. 

Hovedstyret har forslag på valgkomite. 

 

4. Post/ Mail 

Det er kommet en oversikt fra FRID om deres møtedatoer i mars, vi møter på deres møter. 

 

5. Orientering fra gruppene 

Utsettes! 

 

6. Eventuelt 

Forespørsel fra håndball om de kunne sende en søknad om dekking av busstransport til en 

cup på Lillehammer, der de fleste av klubbens lag skal delta.  

Det er mulig å søke og styret vil behandle søknaden når den kommer. 

 

 

Neste hovedstyremøte er: 17.03.2016 

 

 

Referent: Marianne Antonsen 


