Hovedstyremøte 12.01.2017.
Tilstede: Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud, Marianne
Antonsen, Pål Valbjørk, Alexander Martinsen, Morten Johannessen og Morten Helminsen.
Forfall: Silje Lægreid og Morten Hanssen.

1. Referatgjennomgang /Saksoppfølging
Kvalitetsklubb: Klubbhåndboka Del 1, fellesbestemmelser:
Kommunikasjon og informasjon, samt forsikring, er oppdatert.
Håndball jobber fortsatt med sin del.
Fotball: Treningstider må sendes Kjetil og DL Morten slik at de kan bli lagt ut på nett, det
holder ikke bare på Facebook.
Årshjul: Hovedstyremøter: 16/2 og 16/3.
Alle grupper må sende sine møtedatoer og andre ting som skjer til Kjetil.
Nye medlemmer uten betalingsevne: DL Morten og Tormod ser på saken og kommer med
forslag på hvordan dette kan løses.
GIF- 95 år 2017: Hovedstyret legger ikke opp til noen markering gjennom året.

2. Økonomi
Vi har nå Kr. 802 000 på bok.
Foreløpig resultat for 2016 viser et overskudd på ca. Kr. 200 000.
Budsjett 2017: Hovedstyre vil også i 2017 ha ett stort fokus på økonomi, det ventes store
investeringer i fremtiden med blant annet nytt dekke på kunstgressbanen og forhåpentligvis
en ny bane.
Vi sikter inn mot ett overskudd på Kr. 100 000 i 2017.
VICAN tar over all regnskapsførsel og BDO er engasjert som revisor.

3. Årsmøte
Årsmøte for 2016 blir avholdt, mandag 6. mars.
Frist for forslag til årsmøte er mandag 13. februar.
Frist kunngjøring av årsmøte blir lørdag 4. februar, annonseres i Fredriksstad blad og på vår
nettside.
Saksliste med underlag, offentliggjøres senest mandag 27. februar, på våre nettsider.
NB! Gruppene må være klare med sine årsberetninger 31. januar.

4. Logo Gressvik IF
Sykkelgruppa har kommet med en forespørsel om en egen logo som synliggjør at de driver
med sykkel og hovedstyre er positiv til det.
Tilsvarende logo for våre andre idretter blir også sett på.

5. Post / Mail
Fredrikstad kommune: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka er nå i
gang og planprosessen er i gang. Vi følger med på det som gjelder oss.

6. Orientering fra gruppene
BIG: Alle gruppene har kommet igang med trening for dette halvåret, det er friskt i været og
utetreningene går foreløpig som normalt i Trondalen.
Frode og Eivind har tatt på seg rollen som ” brakke- ansvarlig ” for den nye brakka til BIG i
Trondalen. Alt utstyr blir heretter lagt i brakka og alle i BIG deler på utstyr, og har ansvar for
att det blir ivaretatt.
Håndball: Alle lag er igang med trening og kamper etter nyttår.
Noen lag har deltatt på romjulsturneringer.
Det jobbes med trenerkabalen for neste sesong.
Ny fellesturnering i år blir Junicup i Uddevalla.
Fotball: Trening for alle lag er godt i gang. Det stilles lag i alle årsklasser til årets serie.
Et nytt fotballstyre er allerede på plass og de har startet sitt virke.
Årets Kick Off avholdes 17. mars.
Sykkel: De vanlige treningsturene går sin gang.

7. Eventuelt
Lys på treningsapparater og sykkelpark jobbes det med.
Fotballgruppa ønsker å lage en avis som presenterer fotballavdelingen, de er igang med
arbeidet.
Håndball, BIG og sykkel bør absolutt ”henge” seg på her og få inn litt nyttig info.
Web kamera på kunstgressbanen er ønskelig, vesentlig for å sjekke forholdene, og vi
undersøker det formelle rundt dette.

Neste hovedstyremøte: 16. februar.
Referent Marianne Antonsen

