
                               Hovedstyremøte 16.06.2016 

Tilstede>> Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud, Marianne 

Antonsen, Pål Valbjørk og Morten Helminsen. 

Forfall>> Silje Lægreid, Morten Hansen og Alexander Martinsen 

Savner vararepresentanter fra håndball, fotball og BIG. 

 

1- Referatgjennomgang/ Saksoppfølging 

Klubbhåndbok>> Sportsplan håndball snart ferdig og fotball leder tar saken med fotball om 

sportsplan. 

Rekrutteringsplan>> Gjennomgått og godkjent. 

Våre målsetninger>> Utsendt forslag gjennomgått og godkjent. 

Årshjul>> Fotballskole uke 25 

BIG nøkkelinnsamling? 

Møte datoer HS høsten: 25.08, 15.09, 13.10, 17.11 og 15.12. 

Ny kiosk>> Vinduene kom uke 22, håndverkere er på plass og mye blir gjort nå og kiosken 

blir ferdig til høsten. 

Utbygging barnehage>> Fortsetter utredning. 

 

2- Økonomi 

375 000 kr på bok 

298 000 kr i minus, inntektssvikt må bedres snarest 

Utestående? Oppfølgingsplan>> Vi må finne en god plan for å få inn alt vi har utestående. 

Kjørelister>> Fra 1 august må alle levere kjørelister til rett tid, det vil ikke bli etterbetalt. 

Bruk av GIF logo>> Det må informeres og søkes til DL om hva slags produkter som skal 

selges. Dette må reguleres. 

 

3- Representasjon 

Integrering seminar gjennom TROSVIK/FRID: Tormod deltok. 

 

 



4- Post/ Mail 

ØIK arbeidsdokument, ledermøte, ungdomsåret. 

FRID kunstgress prosessen: vi er med. 

 

5- Orientering fra gruppene 

BIG>> Barneidretten har hatt ett fartsfylt halvår med aktiviteter. Vi har vært på ulike 

turneringer i både fotball og håndball. Turneringer er stas og vi skal derfor sørge for at de får 

være med på en ekstra turnering i løpet av året. Alle gruppene i BIG får være med på tre 

turneringer i løpet av året som dekkes av BIG. I disse dager har gruppene sommeravslutning 

og sesongen avrundes i juni. Sesongen starter opp i august og vi skal levere ut informasjon 

om dette til førsteklassingene. Vi skal ha en aktivitets dag for trenere/lagledere 17 

september. BIG dagen/ aktivitetsdagen er satt til 28 august. 

Mål for neste sesong er å knytte gruppene mer sammen ved og f.eks. delta på samme 

turneringene, hvor gruppene kan leke, spise lunsj og frukt sammen. Vi har inkludering og 

mangfold som en prioritet. Barna skal trives hos oss og det skal vi gjøre vårt ytterste for at de 

skal. 

Vi har ett fungerende styre som samarbeider godt. Vi er heldige og takknemlig som har så 

mange engasjerende og frivillige i barneidretten, det er et team med dyktige trenere og 

lagledere. 

Håndball>> Avdelingen er nå inne i en rolig periode på tross av at en ny sesong startet 1 mai. 

Alle lag trener godt inn mot ett avbrekk i juli måned, flere lag skal ha sommer trening 

gjennom sommeren. 

Vårt jenter 13 lag var med i Bø sommerland cup 10-12 juni de spilte seg frem til finalen på 

tross av en kronglete start, de taper finalen men tar en hederlig 2 plass som vi skal være 

svært fornøyd med nivået tatt i betraktning. 

Seniorlaget Lervik/ Gresvik har nå tatt en ny vei. Lervik ønsker å trekke seg ut av 

samarbeidet. Gresvik ønsker senior laget med videre og vi overtar i så måte driften av dette. 

Utfordringen forbundet med dette er økonomien, vi ser at vi har grunnlag for å få dette til. 

Det er satt i gang en prosess for overtakelse av plass i 3 divisjon, vi håper og tror at dette går 

i orden. Ny trener er ansatt og vi er svært fornøyd med å ha fått en trener med elite erfaring 

med på laget. Håndball styret vil utarbeide en pressemelding å sende ut så snart alle brikker 

er på plass. 

Trond Sveberg og Alexander Martinsen har hatt oppstart møte med J07, de kommer som 

nye inn i avdelingen og vi hadde da en gjennomgang med dem slik at de kjenner rutiner, 

oppgaver osv når vi starter opp i august. 

Kiosken i hallen har igjen vært ute på anbud og det gledelig at vi har fått tildelt driften for 

nye 3 år. Håndball styre vil rette en takk til Kjetil Føreid og Morten Helminsen for svært god 



hjelp forbundet med søknaden. Håndball styret har ansatt ny kioskansvarlig Ann- Christin B 

Rud overtar jobben etter Linda Magnussen, hun tiltrådde stillingen 1 mai. 

Hele trener kabalen er nå satt, vi mangler 1 trener/hjelpetrener på J 06 det arbeides med 

dette og vi håper å ha dette på plass før ferien. 

J-18 er utover vanlig serie også påmeldt til Lerøy, Nina og Per er i full gang med oppkjøring til 

dette, vi gleder oss til å følge med. 

Fotball>> Fotball skole i uke 25 med 120 påmeldte. 

Onsøy mesterskap 4 juni. 

Sykkel>> Som vanlig er det faste fellesturer og jenteturer. Funksjonshemmede er varierende 

i deltakerne og det har vært opp og ned med deltakelse. Vi ser på hva vi kan gjøre til våren 

for å øke deltakelsen. 

Primus motor for jenteturer er dessverre ute med skade i noen måneder, men andre har tatt 

tak i dette og holder de faste turene i gang. 

Fellesturene får flere og flere med på tur og det er merkbart at det er mange godværsyklister 

i området. 

Nytt siden sist er at vi hat startet med ungdomsturer hver torsdag fra Trondalen. Dette er ett 

prosjekt vi har tro på, men så langt er dette kun så vidt i gang. 

Vi har hatt møte med fredagsjoggen og vi skak ha ett lite samarbeid om å vedlikeholde stier i 

marka. Dette er også ett spennende prosjekt for våren 2016.  

Vi har fått støtte til å utbedre kloppen syd for vanntårnet, så til høsten vil man kunne gå 

tørrskodd på en 70 meter ny klopp. 

Vi holder våre faste fellesturer i gang gjennom hele sommeren. 

 

6- Trondalen utvikling 

Trondalen utvikling og Hafslund nett ønsker å legge ned kabel langs hovedbanen: Vi må ha 

med i kontrakten at det ikke går utover en fremtidig kunstgressbane. 

 

7- Eventuelt 

DL har ferie uke 26-27 og 28. 

Tormod ivaretar post/mail, og person i arbeidstrening ivaretar utvendig vedl.hold. 

 

Neste hovedstyremøte: 25.08.2016 

Referent: Marianne Antonsen. 


