
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 15.06.2022 
 
Møtenummer: 2022-6 
Dato:   15.06.2022 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Trondalen – Liten sal 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Til stede:  Roy H Jakobsen, Arne Morten Johannessen, Knut Gulbrandsen, Hanne 
   Holmstrøm Karlsen, Tormod Hermansen og Morten Helminsen. 
 
Forfall:   Eilen Halvorsen, Marianne Antonsen og Thor Gjerløw. 
 
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

22-16  Godkjenning av protokoll fra møte i mai 
22-17  Økonomi  
 Regnskap pr april 
22-18 Håndtering av brudd på utstyrsavtale (representasjonsbekledning) 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 



Vedtakssaker: 
 
22-16 Protokoll fra møte 25.05, godkjent pr mail 07.06. 
 
22-17 Ligger ca kr. 600.000 bak ifht budsjett. 
 HB = -350, FB = -220, Hovedstyret = -100. 
 Lagskontoer tømmes, det handles mye. 
 
22-18 Felles innkjøp til lag, også til representasjon, skal være GIF-kolleksjon og kun Craft. 
 Brudd på disse bestemmelser kan medføre sanksjoner. 
 
 Leverandør av klubbtøy må vurderes utover høsten. 
 
 
 

Oppfølgingssaker: 
 
19-22 Jubileumskomiteen hadde møte 13.06. 
  

Gjennomgikk det som har skjedd frem til nå, og det som vil skje fremover. 
 Jubileumsdagen 12. mars forløp som planlagt. Bare positive tilbakemeldinger. 
 Arrangementet holdt seg også innenfor budsjett. Takk til alle bidragsytere. 
 
 Arrangementer utover året vil også markere jubileet. 
 Sykkel har allerede hatt sitt crux. 
 Fotball har hatt publikumskamp, skal ha fotballskole og gåfotball-cup. 
 Håndball skal ha håndballskole og publikumskamp. 
 Joggen skal ha «Sprinklet opp» 
 
 Det lages en flyer med hva som skjer utover høsten. Deles ut som ranselpost. 
 
 Alle gruppestyrer inviteres til «stormøte» i Trondalen, tirsdag 30.08, kl. 1800. 
 På programmet står Aktivt Lokalsamfunn. 
 
 Nytt «stormøte» i september også planlagt. 
 Tema her blir driften av GIF, hvorfor og hvordan driver vi idrett? 
 Våre verdier er ledende. Eierskap hos klubb? Økonomi?  
 
 Saken avsluttes. 
 
 
21-04 Det jobbes videre. 
 
21-16 Roy og Morten jobber med saken. 
 
21-20 Arbeidsgruppe nedsatt 20.04 har hatt møte. 
 Morten og Frode i møter med skolene for å presentere vårt tilbud. 



22-07 Holmskau meddeler at de vil selge til høsten, dersom kommunen ikke snart kommer 
med et svar på henvendelser. 

  Vi forsøker å få til et møte med kommunens representant i uke 25. 
 
22-11 Mulig at utleie bør delvis avvikles dersom lokalene brukes til annet. 
 Saken avsluttes. 
 
 
 

Orienteringssaker: 
 
Årskalender: Jobbes fortsatt med. 
 
Orienteringer: 
 
Sykkel:  Har arrangert 2 klubbkvelder i Kjerringåsen. 
  Sommeravslutning i Dypeklo. 
  Alle turer pågår frem til juli. 
 
 
Håndball: Vel gjennomført Fredrikstad Cup, mye glede. 
  J-13 spilte seg til B-finale. 
 
 
Fotball: Det nærmer seg ferie. 
  Er det for mye seriøsitet blant våre trenere? Lite glede? 
 
 
Eventuelt: 
 
Kreftforeningens «Stafett for livet» 10-11 September i Fredrikstad. 
Her vil GIF delta for å vise støtte til de mange som er rammet av sykdommen. 
Vi lager en sak om dette på nettsida. Morten sjekker! 
 
Ny kunstgressbane er utsatt da anbud er avlyst. Ny andbudsfrist er 8. august. 
Vi avventer fremdriftsplanen. 
 
 
 
Neste hovedstyremøte: 24.08.2022. 
 
 
 
Gressvik, 19.06.2022. 
 
Referent: Tormod Hermansen 
  


