
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 10.03.2021 
 
Møtenummer: 2021-03 
Dato:   10.03.2021 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
 
Tilstede:  Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Marianne 

Antonsen, Johnny Petersen, Arne Morten Johannessen, Hanne 
Holmstrøm Karlsen, Thor Gjerløw, Asbjørn Johansen og Morten 
Helminsen. 

 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

21-06 Godkjenning av protokoll fra møte 17-02-2021. 
21-07 Økonomi pr 31-01-21 
21-08 Årsmøte 2020 

• Godkjenne saksliste 

• Godkjenne og signere årsberetning 

• Godkjenne og signere årsregnskap 

• Behandle innkommende forslag og saker 

• Forslag til medlemskontingent og treningsavgift 

• Behandle budsjett for 2021 

• Behandle organisasjonsplan for 2021 

• Behandle forslag om revisor 

• Innstille valgkomite 

• Organisering av digitalt møte 
 
 

Oppfølging    
19-15 Rekrutteringsplan 
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite  
20-36 Hospiteringsregler          
21-04 Utvikling av Trondalen                         
                                                                                                           

Orienteringssaker:  
- Års kalender 
- Orienteringer 
- Eventuelt 

 



Vedtakssaker: 

21-06:  Protokoll for møte 17-02 godkjent pr mail 01-03-2021 

 

21-07:  Økonomi 

Kr 2 792 425 på bok pr 31.01.21. 

Vi ligger der vi skal likviditetsmessig. 

Leder Tormod og Økonomiansvarlig Eilen får administrator fullmakt i nett banken 

etter anbefaling fra revisor. 

 

21-08:  Årsmøte 2020 

• Saksliste godkjent. 

• Forretningsorden gjennomgått. (spes for digitale møter) 

• Årsberetning godkjent og signert. 

• Årsregnskap godkjent og signert. 

• Ingen innkommende forslag og saker mottatt. 

• Behandlet forslag til medlemskontingent og treningsavgift 

• Budsjett for 2021 gjennomgått. 

• Organisasjonsplan for 2021 behandlet. 

• HS foreslår å reengasjere BDO som revisor for 2021. 

• Har hatt kontakt med aktuelle kandidater. 

• Organisering av digitalt møte gjennomgått og planlagt. 

 

Alle årsmøte dokumenter vil bli offentliggjort på våre hjemmesider, senest 15.03. 

 

 

Oppfølging: 

19-15:  Har vært ett møte mellom BIG og fotball og det skal være ett nytt møte der håndball   

også skal være med. Roy holder fortsatt i trådene og kaller inn til møte. 

19-22:  Jubileumskomiteen avholder ett nytt møte nærmeste fremtid. 

20-36:  Gruppestyrene tar dette videre og saken utsettes til neste møte 

 



21-04:  Utvikling av Trondalen: 

Roy og Morten har vært på ett møte angående festetomten og her jobbes det videre. 

Morten og Frode har vært på ett møte med Fredrikstad kommune og Holmskau 

angående jordet. Her vil vi måtte engasjere ekspertise fremover.  

 

 

Orienteringssaker: 

Årskalender:  
Vi ser videre på form og innhold her, et krav ifht kvalitetsklubb. 
 

Orientering fra gruppene: 

Fotball:  

Har stort fokus på politiattester, alle som er sammen med ungene må fremvise gyldig 

politiattest innen 1 april. 

Treninger går greit, men kamper er igjen stoppet. 

 

Joggen: 

Starter opp igjen med løp fra 02.04. 

Planlegger «høstløp» i lysløypa. 

 

Sykkel:  

Starter opp igjen med fellesturer. 

Planlegger Cruix og sosialt til høsten. 

 

BIG: 

Alle grupper i trening. 

 

Eventuelt:  

Tormod stilte fra GIF på årsmøte i FRID, Morten var med som gjest. 

 

Utarbeidet ny fil til klubbhåndbok Del 1 om varsling av rasisme, diskriminering og 

trakassering. Denne behandles i neste møte. 

 

Neste Hovedstyremøte: Onsdag 21. april. 

 

 

Gressvik 11-03-2021. 

Referent:  Marianne Antonsen 


