Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 15.11.2017
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2017-10
15.11.2017
19.00-21.00
Stor sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Arne Morten
Johannessen, Stig Grønvold, Eivind Pettersen, Pål Valbjørk og Morten
Helminsen.
Marianne Antonsen.

Forfall:

Mangeårig medlem, med flere verv, Kjell Bolstad har gått bort, se notat fra fotball.
Blomst til hjemmet og krans i kirken. Familien takker GIF for oppmerksomheten.
Vedtakssaker:
17-35 Godkjenning av protokoll fra møte i oktober.
Godkjent på epost 23.oktober.
17-36 Økonomisk oversikt pr. 31.10.17. jf Regnskap
Ingen store avvik. Avvik til adm. Mangler en del medlemsavgifter.
Totalt 144.000,- utestående kontingenter. I håndballen er det er spesielt seniorlaget,
hvor det mangler. 37 000,- håndball – 10 senior, BIG 34 000,-. Vi må følge dette opp
tettere. Mye tid går med på å diskutere kontingenter (Sykkel).
Forslag – gå ut på avdelingenes styremøter i forbindelse med utsendelse av
kontingenter. Litt for å øke fokuset.
Klubbadmin kan være et fremtidig verktøy for å sende ut og kunne hente ut faktura.
En purring kan holde, så bør vi vurdere utdeling på papir.
Lotteriregnskap frist 3 mnd. etter avslutning, dvs. i begynnelse av januar.
Trenere i fotball – kontrakter er i rute.
LAM – hodetilskudd barn (6-12), ungdom (9-12).
Barn til BIG og resten til fotball og håndball – det er lagt til grunn medlemstall.
Det kan være at GIF skulle ha hatt ytterligere midler for 194 barn.
.
17-37 Budsjett 2018.
I fjor (2017) da var det en budsjettgruppe. Ingrid, Cathrine, Tormod og Morten.
Morten sjekker frister med Vikan.
Budsjettet må være klart i løpet av årsslutt, siste frist i slutten av januar.
Møtet i fjor var i slutten av november og et påfølgende møte i desember.
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Cathrine, Tormod, Kjetil, Morten – gruppen har møte 13.desember, k.18:00
Det må først lages et grunnlag av Morten og Kjetil, dvs. at det avtales et forutgående
møte. Rita skal spørres og oppdateres.
Grupper og lag har frist til den 10.desember.
Lagene fikk en mal og budsjett fra 2017. Dette sendes ut fra Morten.
Morten setter opp en dag, som tilbys som hjelp i Trondalen.
Lager av sokker verdi 79 000,-. Enighet om at dette skal selges.
GIF tilbyr lag til å selges. Hovedsakelig hallsokker, noen ullsokker.
17-38 Årsmøte 2018 / Årlig møte for gruppene.
Mandag uke 9, 26.februar kl. 18:30 - > settes som årsmøte for GIF.
Årlig møte for gruppene skal være mellom 1.januar og årsmøtet for klubben.
Regnskapet protokollføres for ikke fullført.
Behandle gruppens årsberetning.
Fastsette budsjett.
Fastsette treningsavgift.
…
Se lov på GIF sine sider. Dette ble innført i 2016.
Siste frist for møtet er 31.januar.
Det skal være et åpent møte, dette er ikke helt tydelig formulert i loven.
Vi konkluderer med at styrene kan stå fritt til å holde dette møtet åpent eller som et
styremøte.
Minst en ukes frist for innkallelse.

Oppfølging:
17-13 Prosjekt hall
Møtet avholdt 2.november. Prosjektet er lagt på is. Forarbeidet er gjort.
Det er mye aktivitet knyttet til oppgradering av kunstgressbaner og oppgradering av
klubbhus. Vi ønsker å opprettholde en anleggsgruppe. Perspektiv framtidsrettet og
utviklingsorientert. Hvor er klubben om 50 år. En god holdning, en holdning ut over
egeninteresse. Fokuset var hva som er bra for klubben på lang sikt.
I gruppa sitter det gode ressurser. Inntrykket er at det sitter dyktige folk.
Muligheter for en treer-park. Fortsetter dialog med barnehage. Hva kan de være
med på og hva er styret med på.
Tilstandsvurdering på klubbhuset tilsier at det er behov for oppgradering.
Klubbhuset må opp på agendaen til hovedstyret.
Dame gruppa gjør en innsats med tanke på garderobene.
Planen er å bruke vinterhalvåret på dette.
Husstyret kan og bør revitaliseres.
2

17-22 Manglende verv?
Vara kontrollkomite – Sykkel sjekker for en eventuell varamedlem.
Ingen foreløpige kandidater.
Sitter i komiteen: Eivind Ålerød og Hilde Rossing, vara Tor Atle Åslie.
17-34 Engasjement 50 % stilling-fotball.
Instruks på stilling er ikke klar. Det skal avholdes et møte for å avklare bl.a. tittel på
stillingsinstruksen. Praksisavtalen med NAV er landet. Dette er en stillingen som bør
jobbe på tvers av avdelingene.
Hva er stillingen:
«Informasjon og samfunnskontakt» (public relations PR)
Sentral oppgave:
Omdømmebygging

Orienteringssaker:
 Års hjul
Julebord 1.desember – 45 påmelde per 15.november. Grense på 50 medlemmer.
Valgkomiteen er i gang. De som sitter der har meldt seg på kurs.
A-lag i fotball meldes på. Det skal ikke meldes på et B-lag.
 Fremdrift rehabilitering Kunstgress.
Har vært et møte. Adm. har foreslått for kommunestyret nytt dekke på vår
kunstgressbane, samt ny bane der gressbanen ligger nå i 2018.
Kostnader er ikke fastsatt. Brutto øker kostnader trolig ifh tidligere anslag.
Dette henger bl.a. sammen med nye miljøkrav og snødeponi.
Hva avhenger dette hovedsakelig av:
Budsjettbehandling i kommunen.
Prosjektering i kommunen.
I investeringsplanen til Fredrikstad kommune ligger dette i planen for 2018. Det
avhenger av kommunens budsjettbehandling i kommunestyret.
 Stormøte
Avholdes 19.januar
 Nyhetsbrev/ Orienteringer fra gruppene.
SYKKEL:
Bra nyhetsbrev fra sykkel.
Klubbhåndbok – det etterlyses en oppdatering/ferdigstille før årsmøte.
Sykkel tar dette opp på sitt neste styremøte.
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HÅNDBALL:
Mangler keeper på 02 laget. Vi savner en løsning.
Se tidligere utsendt orientering.
Håndball har lagt en plan for å legge ut nyheter ut til de ulike lagene.
BIG:
Treff med faglig og hyggelig samvær. Tidligere sendt ut referat.
Det blir noen endringer i styret til BIG.
FOTBALL:
Se utsendt fotballnytt.
Assistenttrener til A-laget er ansatt. Skrevet avtale 15.november.
Møte om kvalitetsklubb avholdes 11.desember.
Viktig å legge ved originalbilde-fil til Kjetil.
Orientering fra Morten:
Brannvernrunde er avhold. Ingen avvik. Hvorfor er det ikke avhold egne øvelser
ut i avdelingene?
Hjertestarter kurs er avhold. Kun fem påmeldte.
Det finnes varmeskap for hjertestarter, slik at den kan henge ute i Trondalen.
Ungdomskonferanse – Karoline var tilstede og har planer om å opprette et
ungdomsstyre, i første omgang i håndballgruppa.
Det tilfaller da ungdomsstyret 5 000,-. Setter de i gang tiltak, så kan det tilfalle
15 000,-. Hovedstyret bør også bidra her.
Rett til bruk av vei til eiendom.
Anbefales å kontakte relevante nøkkelpersoner i kommunen for råd.
Et eiendomsselskap har kjøpt et jorde i nærheten av Trondal området.
Området er regulert til idrettsformål per nå. Klubben bør være tydelig ovenfor
kommunen at dette området er viktig med tanke på videre utvikling av området
til GIF.

Tormod – har ordnet med forsikring på kiosk og brakker.
Kjetil – antyder at han ikke tar gjenvalg.

NESTE HOVEDSTYREMØTE: 13.12.2017.

Gressvik 15/11-2017
Stig Grønvold, referent.
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