
Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll fra hovedstyremøte 23.11.2022 
 
Møtenummer: 2022-10 
Dato:   23.11.2022 
Kl:   18.00-20.00  
Sted:   Trondalen – Liten sal 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
Til stede: Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Marianne Antonsen, Arne 
Morten Johannessen, Knut Gudbrandsen, Thor Gjerløw, Rasmus Leiro (vara sykkel) og 
Morten Helminsen. 
 
Forfall: Hanne Holmstrøm Karlsen. 
 
Kontrollutvalget, med Lillian Ovell og Hilde Rossing, var med på deler av møte. 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

22-29  Godkjenning av protokoll fra møte i oktober 
22-30  Økonomi  

• Regnskap pr 31.10.2022 

• Sak fra håndballstyret – Styrehonorar 

• Sak fra håndballstyret – Innkreving av kontingenter 
22-31 Reparasjon tak på klubbhus 
22-32 Solcelleanlegg 
 

 
Oppfølgingssaker:           

21-04  Utvikling av Trondalen        
21-16  Klubbhåndbøker    
21-20  Aktivt lokalsamfunn 
22-07 Kjøp eller leie av tomt (jordet) 
22-28   Budsjett 2023 
 

 
Orienteringssaker:  

- Års kalender 
- Orienteringer 
- Eventuelt 

 
 
 

 



Vedtakssaker: 
 
22-29 Protokoll fra sist møte godkjent pr mail 24.10.2022. 
 
 
22-30 Økonomi  

Det er pr 31.10.2022 kr. 2580 000 på bok. 
 

Oktober ga oss ett overskudd på kr.338 000 som er kr.100 000 bedre en budsjettert. 
Pr oktober har vi ett minusresultat på kr. 590 000, dette er ca kr. 400 000 dårligere 
enn budsjett. Mtp at vi har brukt kr. 300 000 på jubileumsfesten så er vi ikke så langt 
unna. Budsjettet for resten av året sier ca drift i null. 

 
Styrehonorar:  
Undersøke med andre klubber i distriktet om hva som er deres praksis i forhold til 
styrehonorar. Gruppene tenker videre på dette. 

 
Innkreving av kontingenter:  
Klubben utformer ett brev der det kommer frem mulighetene for å få hjelp til 
betaling av kontingenter som lagledere kan dele ut. 

 
 
22-31 Reparasjon av taket på klubbhuset vil bli gjort på dugnad. 
 
22-32 Det er vurdert montering av solcelleanlegg på taket av klubbhuset, med tanke om og 

spare penger på strøm i fremtiden, kostnad på dette er estimert til kr. 615 000 + mva. 
 Dette må årsmøte behandles. 
 
 

Oppfølgingssaker: 
 
21-04 Intet nytt om fjellet eller ny advokat. 
 
21-16 Jobber videre med saken. 
 
21-20 Det jobbes videre med saken, intet nytt siden sist 
 
22-07 Det foreslåes en opsjonsavtale med barnehagen om salg av tomt fra oss. 
 

Det er også foreslått en avtale med Holmskau Eiendom om kjøp av jordet. 
 

For at dette skal gå igjennom må det ett ekstra ordinert årsmøte til, dato for dette er 
berammet til 12 desember, innkalling og papirer vil bli sendt ut senest 28.11. 

 
22-28 Arbeidet er i gang og lagene vil bli kalt inn til ett budsjettmøte av gruppene. 
 



Orienteringer: 
 
Årskalender:  Ferdig mal ligger på nettsidene. 
 
Orienteringer: 
Ball & Lek:  Se referat fra 25.10. 
 
Joggen:   Refleksløp fredag 25.11 

Romjulsjogg 29.12. 
Fra 01.01.2023 blir det på nytt registrering av antall ganger opp til 
sprinklet. 

 
Sykkel:   Inne i en rolig periode, men kjører turer som vanlig. 
 
Håndball:   Sesongen går sin gang. 

Arrangerte Loppetassen sist helg, stor oppslutning. 
Juleavslutning 6 desember. 
Arrangør av Bring sluttspillet til våren. 

 
Fotball:   Inne i en stille periode. 
 
 
Eventuelt: 

Årsmøte for 2022 blir avholdt mandag, 13 mars 2023. 
 
Vi melder oss på «Stafett for livet» 2023. 
 
Innbydelse til «julebord» 14. januar sendes ut. 

 
 
 
 
 
Neste Hovedstyremøte, 14.12.2022, kl. 18.00. 
 
 
 
Gressvik 25.11.2022 
Referent: Marianne Antonsen  


