
                     Referat fra GIFs hovedstyremøte 17.11.2016 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud, Marianne 
Antonsen, Alexander Martinsen, Silje Lægreid, Rasmus Leiro (sykkel), Morten Johannessen 
(fotball) og Morten Helminsen. 
 
Leder forkynte det triste budskapet om at en av våre tillitsvalgte, Oddvar Hermansen, har 
gått bort. Han har hatt mange og lange verv gjennom tiden, helt siden 1976 og frem til i dag, 
i hovedstyret, fotballstyret, håndballstyret, lovkomite, medaljeråd og hus styret. 
I tillegg hvert aktiv som fotballspiller gjennom mange år. 
 
 

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging  
Klubbhåndbok: Fane for samarbeidsavtaler på nettsida er underveis og blir lagt ut.  

Det er rettet opp på noen punkter i klubbhåndbok del 1, Organisasjon og fellesroller. 
Håndball sin sportsplan er klar. 

Målsetninger: Vi skal ha fokus på klubbrelaterte ting fremover i alle grupper. 

Årshjul: Julebord på Odin kro 2. desember, få plasser igjen.  

Nye medlemmer uten betalingsevne: Barna får være med videre. 

Det må lages maler på hvordan vi løser slike saker i fremtiden. 

GIF- 95 år 2017: Vi prøver å lage en liten avis som deles ut til alle husstander på Gressvik. 

 

2. Økonomi 
Kr. 507 000 på bok. 
Kr. 330 000 i minus. 
LAM midler på kr. 207 000 kommer. 
 
Papirsalg er foran budsjett.  
Sokkesalg er etter budsjett.  
Minuset til FB senior og junior blir «nullet» når sponsorpenger kommer inn. 
 

Budsjett 2017: 
Tormod, Catrine, Ingrid og Morten tar ett eget møte om budsjettet for 2017. 
Oversikt for 2016 og mal for 2017 sendes lagene, med frist 15. desember.  
 
Fotball skal ha ett budsjettmøte for lagledere 29. november. 
Håndball har budsjett oppe i sitt møte 7. desember. 

 
3. IT-Regnskap 2017 

 
Revisor: Vi må ha en registrert revisor for 2017, med en kostnad på ca. kr. 25 000 i året. 

Regnskapsførsel: Vi går inn for at et regnskapsfirma tar over regnskapet for GIF fra 1. 

januar, med en kostnad på ca. kr. 120 000 i året. Vi forhandler videre. 



Nettsider: Vi beholder dagens ordning inntil videre. 

Kasserer2017: Det jobbes med saken og ny blir valgt på årsmøte.  

Overgangsavtale med Steingrid: Vi har fått til en avtale som strekker seg til ut mars 

2017. 
 

4. Representasjon  
 
Tormod Hermansen og Camilla Torkildsen deltok på FRID seminar på Hankø. 
 

5. Post/Mail 
 
Gi jenter/gutter i Kobane en fotballbane: Vi støtter saken med kr. 1000. 
 
Mail fra Anita Brennhovd: Fotball jenter/gutter 09. Vi har valgt oss regler og følger disse. 
 
Mail fra Svein Halvorsen: GIFs historie. Uaktuelt! Leder sender svar PR mail 18/11. 
 
Mail fra Anders Lindskog: Kommunikasjon i GIF. Har regler som må følges!  DL sender svar.  
 
ØIK: Kontingentstøtte for innvandrere. Vi har ingen som fyller kravene. 
 
 

6. Orientering fra gruppene 

 
Ingenting mottatt, se gruppenes egne referater. 
 
 

7. Eventuelt 
Trykk på utstyr: Det skal kun trykkes GIF logo på tøy og utstyr fra Umbro, husk at dette er 

vår utstyrsleverandør og trykk på noe annet merke vil ikke bli godtatt. 
All bruk av vår logo skal avklares med DL i forkant av eventuell benyttelse. 
 

Sosiale medier: Samtlige grupper på sosiale medier, både åpne og lukkede, gjelder også 

lagsgrupper, SKAL hovedleder, daglig leder og gruppeleder være medlemmer. 
 
 
 
 
Neste hovedstyremøte: 15. desember 2016 
Referent: Marianne Antonsen 


