
                        GIF Hovedstyremøte 25.08.2016 
 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Pål Valbjørk, 
Alexander Martinsen og Morten Helminsen. 
 
Forfall: Ingrid Sandrud, Morten Hanssen og Silje Lægreid. 
 

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging  
 
Klubbhåndbok:  
Sportsplan håndball og fotball er ferdig. 
Begge planene blir evaluert underveis. 
  
Målsettinger-rekrutteringsplaner-oppfølging- tiltak:  
Dette må tas frem jevnlig og ses på, hva kan bli bedre og hva fungerer. 
 
Årshjul:  
BIG dagen søndag 28. august. 
Hjertestarterkurs avventes, søker Lions om midler. 
Sykkel og håndball sender sine møtedatoer for høsten til Kjetil. 
FRIDs Hankøseminar 15-16 okt. 
Julebord Odin kro 2. desember  
 
Ny kiosk:  
Videre arbeid med kiosken er stoppet pga den økonomiske situasjonen klubben er i. 
 
Utbygging barnehage:  
DL Morten tar kontakt med barnehagen før videre behandling. 
 

2. Økonomi 
Kr 253 000 på bok. 
Status oppfølging etter møte 16. august: Den økonomiske situasjonen for klubben er 
kritisk og det må settes i gang umiddelbare tiltak. FB-HB har satt i gang tiltak. 
De som skal handle hos Torshov sport må ha rekvisisjon fra DL Morten. 
De lag som har minus på konto får ikke handle. 
Alle lag må selge papir. 
 
Avtale klesinnsamling: Saken utsettes. 
 
Idrettens forsikringssenter, ny polise: sjekker opp saken. 

   
 

3. Representasjon  
Det har ikke vært noen representasjoner. 



4.  Post/ Mail  
 Mail fra Svein Halvorsen 28/6: 
 Mailen er drøftet i hovedstyret og leder tar en dialog med vedkommende. 

 
 FRID, LAM- kurs: Alle trenerkoordinatorer må møte på fagkveld 5. september. 

 

5. Orientering fra gruppene 
BIG: 
Barneidretten har så vidt kommet igang etter sommeren med utetrening. Inne 
starter trening 1. september. Gutter 2008 og 2009 har vært på vennskapsturnering 
på Kongsten i øs pøs regn 6. august, men guttene var sporty og hadde det gøy. 
Fokus nå er oppstart for 2011 kullet med å få inn nok ressurser for denne gruppa, 
dette er Camilla T som har ansvar for. 
Vi planlegger en aktivitetsdag for alle trenere i september, hvor vi skal jobbe med 
halvårsplaner og ha ide utveksling og sosialt på kvelden. 

  
Empatisk barneidrettskurs: vi ønsker å få til ett kurs i løpet av dette halvåret, dette er 
en ny satsing fra FRID hvor fokus er sosiale ferdigheter hos utøvere, så vel som hos 
trenere. Dette er ett kurs som anbefales at alle trenere/ressurspersoner har i en 
klubb. Vi har avtalt med kursholder at BIG i Gresvik og Fredrikstad turn går sammen 
for å ha denne kurskvelden. Er dette noe trenere på de øvre kullene også kunne dratt 
nytte av å være med på? 

 
Foreldremøter for BIG blir holdt for alle gruppene i løpet av august. 

 
Barneidrettens dag søndag 28. august: Alle gruppene har fått utdelt ulike poster de 
har ansvaret for samt innsanking av premier til loddsalg og bakst for denne dagen. Vi 
i styret vil i all hovedsak ta ansvar for salg i kiosk og informasjon om BIG generelt 
denne dagen. Vi har laget opp invitasjoner til alle barnehager og lagt ut informasjon 
på våre nettsider og på sosiale medier. Det hadde vært stas om noen A-lags spillere 
tok seg en tur innom denne dagen for å skape ekstra blest rundt Gresvik IF. Det 
starter kl. 12 til 14. 

 
Håndball:  
Ny trener for A-laget er Anders Pollen. 
Cuper de to neste helgene. 
J-18 prøver å kvalifisere seg til Lerøy serien. 
Alle lag godt i gang med trening etter sommeren. 
Bring sluttspill arrangør, 28-30 april 2017. 
Økonomitiltak igangsatt. 

  
Fotball:  
Serien er i full gang etter ferien. 
Minifestival avholdes 11. september. 
Evaluering av Kvalitetsklubb krav. 
Økonomitiltak igangsatt. 

 



Sykkel:  
Alle gruppene i gang etter sommeren. 

 

6. Eventuelt 
  

Øyvind Utne ønsker å lagre tømmer på grusbanen en kort periode, dette er greit for 
GIF. 

 
FRIM (Fredrikstad Idrettsmedisin):  
Er vår nye samarbeidspartner på idrettsskader og som en del av avtalen har j13 i 
håndball vært på en screeningundersøkelse og gutt 13 fotball vært på en basis 
trening. 

 
Aktivitetspark:  
Denne kommer helt i sørenden av grusbanen og vil være klar i løpet av neste uke. 
Veldig fin omtale i FB. 

 
FSK arrangerer KM i orientering i Trondalen 3. sept. 

 
 

Neste hovedstyremøte 15. september  
 
 
 

Referent: Marianne Antonsen 


