
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 17.11.2021. 

 
Møtenummer: 2021-10 
Dato:   17.11.2021 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Trondalen – liten sal 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
 
Tilstede:  Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Arne Morten Johannessen, Knut 

Gulbrandsen, Thor Gjerløw og Morten Helminsen. 
 
Forfall:  Marianne Antonsen, Hanne Holmstrøm Karlsen og Eilen Halvorsen  
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

21-34 Godkjenning av protokoll fra møte 20-10-2021. 
21-35 Økonomi  
21-36 Budsjett 2022 
21-37 Ny kunstgressbane? 
21-38 Flytte medlemsregister – Spond 
 

Oppfølging    
19-15 Rekrutteringsplan 
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite        
21-04 Utvikling av Trondalen        
21-16 Klubbhåndbøker    
21-20 Aktivt lokalsamfunn 
21-25 Ball & Lek 

 
 
Orienteringer 
 - Gruppene 
 - Eventuelt 

 
 
 

 

 

 



Vedtakssaker 

21-34:  Protokoll fra møte 20.10.2021 godkjent. Styreleder ber alle om følge opp protokollen 

21-35:  Pr 30.10.21 Har Gresvik IF et minus resultat på kr 630.000.  

Resultatet er ca 500` dårligere enn budsjettert.   

Det står 2.620.000 på bank pr dd. 

Vi har utestående kr 191.000 hos kunder. Har vi så god råd, at vi syns dette er ok?  

Det besluttes at vi setter fokus på denne listen. Det skal i førsteomgang ryddes opp i 

reskontro som er eldre enn 360 dager, og deretter 180-360 dager. I etterkant av 

dette skal alt under 180 dager purres. 

21-36: Budsjett 2022. Vi setter frist til den 13. desember 2021 for avdelinger. Daglig leder 

setter opp forslag for hovedstyret til neste møte, 15.desember. 

21-37: Det er nå nærmest avklart at vi vil få ny kunstgressbane i 2022. Vi venter bare på at     

budsjettet til kommunen skal vedtas i bystyret. Vi har måttet gjøre et valg på type 

kunstgress, og har valgt en kjent type, som vi kan være trygge på i 9 måneder. Banen 

vil ellers være vinterstengt. Med ny bane vil det påløpe driftsutgifter på innfyll og 

strømutgifter til lys. 

21-38: Hovedstyret gir daglig leder fullmakt til å avgjøre om medlemsregisteret skal flyttes til 

Spond. Det er både fordeler og ulemper med å evt flytte. 

 

Oppfølgingssaker: 

19-15:  Rekrutteringsplan. Nye klubbhåndbøker er under utarbeidelse 
 
19-22:  GIF 2022 – Jubileumskomite. Er snart klare med innbydelser, og 1. gruppe bør    

inviteres før jul. Programmet begynner å ta form, 100 års bok nærmer seg også 
ferdig. Nytt møte 29.11. 

 
21-04: Utvikling av Trondalen. Kommunen har bedt om innspill til rullering av arealplanen 

fra Holmskau Eiendom. Vi bør forsterke innspillet, og oversender vårt innspill til 
Holmskau før vi sender til kommunen. Roy Jacobsen utarbeider et forslag.      

 
21-16:  Klubbhåndbøker. Det skjer mye med klubbhåndbøkene om dagen, i forbindelse med 

resertifisering av kvalitetsklubb. Vi har ikke helt funnet vår stil på web, og vi sjekker 
ut flere alternativer, før vi gjør for store endringer. I møtet ble det sett på Skeid sitt 
oppsett, og Råde IL sin håndbok. 

 



21-20:  Aktivt lokalsamfunn. Det er søknadsfrist 1. desember, så Daglig leder og Styreleder 
Fotball ser om de skal søke på dette. 

 
21-25:  Ball & Lek. Det er meget stor aktivitet om dagen, og det kan se ut til at grepene vi har 

gjort med aktiviteten bærer frukter allerede. Allikevel er det fortsatt usikkerhet vedr 
innhold i økter. Bruker vi nok ball? Ball & lek komiteen kjører møte på nyåret og 
setter aktivitet på agendaen der. 

 
 
 

Orienteringssaker: 
 
Håndball: Styret setter i gang en omorganisering. 

    Juleavslutning 07.12.  

 

Årets GIF julebord, 3. des. utgår. 

 

 

Neste Hovedstyremøte, onsdag 15.12.2021, i Trondalen. 

 

 

Gressvik, 27.11.2021. 

Referent: Morten Helminsen         


