
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement – Samhandling 

Protokoll fra hovedstyremøte 02.12.2020 

 

Møtenummer: 2020-12-05 

Dato:   02.12.2020 

Kl:   19.00 

Sted:   Teams 

Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 

 

Tilstede: Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Marianne Antonsen, Johnny Petersen, Hanne 

Holmstrøm Karlsen, Thor Gjerløw, Tormod Hermansen og Morten Helminsen 

Forfall:  Arne Morten Johannessen og Asbjørn Johansen 

Saksliste: 

Vedtakssaker: 

 20-37 Godkjenning av protokoll fra møte 21.10.2020. 

 20-38 Økonomi 

   Regnskap pr 31.10.2020. 

 20-39 Festetomt (fjellet mot øst) 

Oppfølging: 

 20-18 Retningslinjer trening, covid-19. 

Orienteringssaker: 

  Fra gruppene og andre. 

 

 



Vedtakssaker: 

 20-37: Protokoll fra møte 21.10.2020 godkjent på mail 31.10.2020. 

  

20-38: Kr 2.841.509 på bok pr 31.10 

  Økonomien er god og vi ser an hvordan situasjonen utvikler seg. 

  Muligheten for fond sees på. 

  Avskrivinger skal aktiveres ved investeringer over et visst beløp. 

 

20-39: GIF har festerett på en eiendom det nå ønskes salg av. Eiendommen er 

oppmålt og eier/kjøper ønsker at vi frasier oss festeretten. Har vi behov?     

Det viser seg også at veien til boligfeltet er bygd på GIF sin eiendom, uten at vi 

har mottatt noe kompensasjon for dette, kun en ulempeerstatning. 

 Vi tar dette via advokat videre. 

 

Oppfølging: 

20-18: Nye retningslinjer for aktivitet fra kommunen er noe uklare. Roy og Morten 

følger opp videre. 

 Vi åpner nå opp for treninger igjen, fotball 05-06-07 kan starte lørdag 5/12, 

for junior må det vente, håndball 05-06-07 kan starte mandag 7/12. 

 

Orienteringssaker: 

Roy har sett på vår Trafikksikkerhetsplan fra 2014 og mener den er for generell. 

Hvordan ønsker vi at Trondalen skal være i fremtiden ifht parkering, droppsoner, 

fartsnedsettende tiltak mm. Avventer skissen over mulighetsstudien som er under 

utarbeidelse for utviklingen av anlegget fremover. 

Kommer som egen sak på våren 2021. 

  

 

 



Gruppene: 

 GIF-joggen: Satser på et refleksløp og en romjulsjogg. 

 Sykkel:  Noen turer for ungdommer opp til 13 år, ellers noe på egenhånd. 

 Håndball: Har anskaffet web-kamera, som nå har blitt en nødvendighet. 

Fotball: Avholdt ledermøte på Hankø der sesongen 2020 ble evaluert og 

sesongen 2021 ble planlagt og forberedt. 

 Jobbes med by-samarbeidsavtalen. 

 

 

 

Det er ikke planlagt noe nytt møte i desember, men dersom noe dukker opp tar vi det på 

mail eller på Teams. 

Januar møte heller ikke satt, vi ser an og kommer tilbake over nyttår. 

 

Ta vare på hverandre og ha en god og fin advents tid med deres nærmeste. 

 

 

Gressvik, 05.12.2020 

Referent: Tormod Hermansen 

                                     

 

 

   


