
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 25.05.2022 
 
Møtenummer: 2022-5 
Dato:   25.05.2022 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Trondalen – Liten sal 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede:   Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Marianne Antonsen, Knut 

Gulbrandsen og Morten Helminsen. 
 
Forfall:  Eilen Halvorsen, Arne Morten Johannessen, Thor Gjerløw og Hanne 

Holmstrøm Karlsen. 
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

22-14  Godkjenning av protokoll fra møte i april 
22-15  Økonomi  
 Regnskap pr april 
 

 
 

Oppfølgingssaker:    
19-22  GIF 2022 – Jubileumskomite        
21-04  Utvikling av Trondalen        
21-16  Klubbhåndbøker    
21-20  Aktivt lokalsamfunn 
22-07 Kjøp eller leie av tomt (jordet) 
22-11 Utleie klubbhus 

 
 
 
 
Orienteringssaker:  

- Års kalender 
- Orienteringer 
- Eventuelt 

 
 
 
Hovedstyre vil takke alle som var med i 17 mai toget på Gressvik og i byen. 
 



Vedtakssaker: 
 
22-14  Protokoll fra sist møte godkjent pr mail 25.04. 
 
 
22-15  Pr. 31.04 var det kr. 2.354.000 på bok. 
 

Ca kr. 800.000 mindre på bok nå enn 31.12.2021. 
 

Regnskapet for april var ikke klart til møte p g a sykdom hos regnskapsfører,  
Morten sender ut når det er klart. 

 
 

 
Oppfølgingssaker: 
 
19-22  Komiteen har planlagt ett møte 13.06. 
 

Gruppenes planer gjennom året så langt: 
Joggen, planlegger «Sprinklet opp» 12.09. 
Sykkel, har hatt sin Cruix. 
Håndball, publikumskamp senior til høsten. 
Fotball, har hatt publikumskamp og skal ha GÅ-fotball cup. 

 
 
21-04  Det er intet nytt i saken, det jobbes videre. 
 
 
21-16  Roy jobber med saken. 
 
 
21-20  Morten og Frode Hansen har vært på seminar til København og fikk mye ut av 

møtene som vil komme vårt prosjekt til gode. 
 

De har også vært på tur til Drammen og hatt med seg representanter fra kommunen, 
der målet med turen er å skape ett aktivt lokalsamfunn i første omgang rettet inn 
mot skolene. 

 
 
22-07  Vi avventer videre politisk behandling, utsatt til høsten.  
 
 
22-11  Det jobbes fortsatt med saken. 
 
 

 



Orienteringssaker: 
 
Årskalender:  Denne jobbes det videre med. 
 
Orienteringer: 
 
Håndball:  
Sesongen er avsluttet. 
Jenter 06-07 vant sin avdeling nivå 2. 
Mange lag deltar på Fredrikstad cup og det blir jobbet mange timer dugnad under cupen. 
 
 
Eventuelt: 
 
Gruppene og spesielt Fotball må sjekke om kontaktlista på nett-siden stemmer. 
 
Folkehelsekonferanse i regi av Idrettskretsen 8. og 9. juni: Morten deltar 
 
Stafett for livet, i regi av kreftforeningen 3. og 4. sept, her bør GIF være representert. 
 
Nye kunstgressbanen:  
Kun ett firma har lagt inn anbud på jobben til kommunen som da ønsker senere oppstart av 
arbeidet med banen, for og få flere anbud. 
GIF har skrevet mail til kommunen med våre synspunkter på saken og beskrevet hvilke 
utfordringer dette medfører for oss. 
 
 
 
 
Neste hovedstyremøte: 15.06.2022. 
 
 
 
 
Gressvik, 27.05.2022. 
 
Referent: Marianne Antonsen 
 
 
 
 


