
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 19.10.2022 
 
Møtenummer: 2022-9 
Dato:   19.10.2022 
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, Knut Gudbrandsen, Hanne Holmstrøm Karlsen, Thor 
Gjerløw og Morten Helminsen. 

 
 
Forfall:   Arne Morten Johannessen 
 
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

22-26  Godkjenning av protokoll fra møte i september 
22-27  Økonomi  
 Regnskap pr 30.09.2022 
22-28  Budsjett 2023  

 
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: 
 
22-26 Protokoll fra september møte godkjent pr mail 28.09.2022. 
 
22-27  September var en måned som skulle gi oss ett overskudd på kr. 550 000, 

pengeforbruket er fortsatt høyere en budsjettert, så resultatet endte opp med  
kr. 400 000 dårligere enn budsjettert. 
Likviditetsmessig er det god kontroll, det er også få lag som har minus i egenkapital. 

 
22-28  Det er flere store investeringer som står for dør i 2023, blant annet vanningsanlegg til 

ny kunstgressbane, etterfylling i banedekke og taket på klubbhuset, som lekker vann. 
 Prioriteringer avgjør løsninger og investeringene. 

Budsjettet for 2023 blir jobbet med på de neste hovedstyremøtene. 
 

 
 
Oppfølgingssaker: 
 
21-04 Vi må kontakte ny advokat for videre håndtering. 
 
21-16 Det jobbes videre med saken. (Roy-Morten-Tormod, møte 25.10) 
 
21-20 Har kommet i gang med fysak på Hurrød og det jobbes videre med utvikling av 

prosjektet. Velkommen brosjyre på gang. 
 
22-07 Det er blitt sendt ett tilbud til barnehagen om kjøp av tomt, venter på svar. 

Det jobbes også videre med saken om kjøp av tomt. 
 
 

 
Orienteringssaker:  
 
Årskalender:   Det jobbes med saken. 

 
Orienteringer: 

Håndball:   Serie spillet er godt i gang, stor aktivitet. 
Håndballskole i høstferien med 48 deltakere og de eldre lagene var 
instruktører. 
Leder må trappe ned grunnet ny jobb, det jobbes med en erstatter. 

 
Fotball:  Sesongen er i ferd med og avsluttes for lagene. 

Det jobbes med og ansette trinn trenere. 
Panteboden er snart oppe og i gang. 
Samling for fotball styret på Hankø i nov. 

 



Sykkel:   Alle fellesturer er i gang. 
Har kjøpt inn to sykler til utlån til de som har lyst til og prøve seg på sti 
sykling. 

 
Joggen:   Sprinklet opp ble en suksess med 60 deltakere. 

Holder på ut oktober. 
Har begynt med skilting av marka. 
 

 
 
Eventuelt: 

Tormod, Karoline og Hanne var på FRIDs høstseminar 
Mye interessant om frafallsproblematikk og utvikling av breddeidrett.. 

 
Julebord i Trondalen 14. januar 2023. Innbydelse sendes. 

 
GIF har leid båthuset for medlemsfest 25.03.2023. 

 
 
 
 
 

Neste Hovedstyremøte 23. november, kl. 1800. 
 
 
 
 
Gressvik, 20.10.2022 
 
Referent: Marianne Antonsen 


