
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 24.08.2022 
 
 
Møtenummer: 2022-7 
Dato:   24.08.2022 
Kl:   19.00-21.00  
Sted:   Trondalen – Liten sal 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Tilstede:  Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Marianne 

Antonsen, Arnie Johannessen, Knut Gudbrandsen, Thor Gjerløw og 
Morten Helminsen. 

 
Forfall:   Hanne Holmstrøm Karlsen. 
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

22-19  Godkjenning av protokoll fra møte i juni 
22-20  Økonomi  
 Regnskap pr 31.07.2022 
22-21 Utstyrsavtale for Gresvik IF 
22-22 Stafett for livet - Kreftforeningen 
 

 
 

Oppfølgingssaker:           
21-04  Utvikling av Trondalen        
21-16  Klubbhåndbøker    
21-20  Aktivt lokalsamfunn 
22-07 Kjøp eller leie av tomt (jordet) 

 
 
 
 
 
Orienteringssaker:  

- Års kalender 
- Orienteringer 
- Eventuelt 

 
 

 



Vedtakssaker: 

22-19 Protokoll fra juni møte godkjent pr.mail 21.06.2022. 

22-20 Ca 1,7 mill på bok pr 31.07. 

Ca 1,1 mill bak budsjett pr dags dato. 

Lagene bruker mer penger enn det som kommer inn, dårlig budsjettert. 

Mange som ikke har betalt sin kontingent/avgift, men det jobbes med saken. 

22-21 Morten tar en prat med representant for Craft, for å lufte en event videreføring av 

vår avtale etter 2024. 

22-22 10. og 11. september blir «stafett for livet» arrangert i regi av kreftforeningen og GIF 

har meldt på ett lag, påmelding blir sendt ut i disse dager. 

 

Oppfølgingssaker: 

21-04 Her er intet nytt når det gjelder fjellet. Det jobbes videre med saken. 

21-16  Roy jobber med saken og kommer med noe nytt til neste møte. Ferdig før nyttår. 

21-20  Her skal det være ett møte med skolene. 

Saken blir også informert om på stormøte i Trondalen 30.08. 

22-07 Morten og Frode har vært i møte med Holmskau om kjøp av jordet, og det blir lagt 

frem en kostnadsanalyse til neste møte. 

Trondalen barnehage vil kjøpe ca. 1 mål av grusbanen for utbygging av barnehagen 

og det jobbes videre med saken. 

Disse to forhold henger sammen ifht økonomi og vårt anlegg. 

 

Orienteringssaker: 

Årskalender: Det jobbes med en kalender for neste år. 

Orienteringer: 

Fotball: Rydde dugnad i Trondalen 1 september. 

Bry deg seminar 28 september. 



Internasjonal «gå fotball» turnering i Trondalen 3. september. 

Fotball skolen ble igjen en suksess. 

Strøm opplegg kampur bør utbedres. 

Glatte utetrapper må sees på. 

Håndball:  

Håndball styret er blitt fulltallig, sekretær på plass 

Lagene er i gang etter ferien og deltar på cuper og seriespillet er snart i gang. 

Ball og lek: 

   Oppstart møte 22 august, godt fremmøte. 

Starter opp med 2018 kullet, der det allerede er påmeldt 20 stk. 

Utarbeidet et anslag for rekruttering/frafall. 

Joggen:  

Årsbeste i antall på GIF joggen fredag. 

Sprinklet opp 11. september, i rute. (max 150 ) 

Har begynt med skilting av Gressvik marka. 

 

Eventuelt: 

Strømming av idrett, det skal ikke strømmes aktivitet av barn under 15 år, 

etter retningslinjer fra NIF- 

En fornyet fritidserklæring fra NIF, vedr. barn rettigheter. 

Kunstgress, her har det kommet inn 2 anbud til kommunen og vi følger 

fremdriften i saken. 

 

Hovedstyremøter ut 2022: Onsdager, 21.09, 19.10, 23.11 og 14.12. ( hold av ) 

 

Gressvik, 28.08.2022. 

Referent: Marianne Antonsen 


