Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 14.02.2018
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2018-02
14.02.2018
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede: Tormod Hermansen, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Stig Grønvold,
Arne Morten Johannessen, Eivind Pettersen og Morten Helminsen.
Forfall: Catrine Åneby og Pål Valbjørk
Sakliste
Vedtakssaker:
18-07 Godkjenning av protokoll fra møte i januar.
18-08 Årsmøte 2017
- Godkjenne saksliste
- Godkjenne organisasjonsplan, se vedlegg
- Godkjenne og signere årsberetning. Ettersendes
- Godkjenne og signere årsregnskap
- Behandle forslag
- Engasjere revisor
18-09 Økonomi
- Purrerutiner.
Oppfølging
18-04 Klubbhåndbok
- Politiattester
- Ferdigstillelse av kulbbhåndbok sykkel
Orienteringssaker:





Års hjul
Fremdrift rehabilitering Kunstgress.
Nyhetsbrev/ Orienteringer fra gruppene.
Eventuelt

Møte startet med kake og en takk til Kjetil Føreid, som gir seg etter 20 år i hovedstyre.

Vedtakssaker
18-07, Protokoll fra januar godkjent pr mail 26.01.2018.
18-08, Årsmøte for 2017
Gruppene har avholdt sine årlige møter og protokollene blir lagt ut på våre nettsider.
- Godkjenne saksliste: Sakslisten ble godkjent
- Godkjenne organisasjonsplan: Godkjent med noen justeringer.
- Godkjenne og signere årsberetning: Godkjent og signert
- Godkjenne og signere årsregnskap: Godkjent og signert.
- Behandle forslag: Ingen forslag innkommet.
- Engasjere revisor: Vi fortsetter hos BDO.
- Godkjenne budsjett for 2018: Godkjent med noen små endringer.
Valgkomiteen jobber videre, ikke helt i mål.
Alle dokumenter offentliggjøres mandag 19. februar.
18-09, Økonomi
Purrerutiner: Det er nå mulig og betale medlemskontingenter/ deltageravgifter med Vipps,
SMS og regning tilsendt på e-post.
Wican i samarbeid med Morten har utarbeidet ett «purrebrev» som blir sendt ut av Wican til
de som ikke betaler ved forfall.

Oppfølging
18-04, Klubbhåndbok.
- Politiattester: Det er utarbeidet noen forslag til retningslinjer som skal følges vedrørende
hvem som skal ha attester og fremvisning av dem. Gruppa jobber videre.
- Ferdigstillelse av klubbhåndbok sykkel: Utsatt til neste møte.

Orienteringssaker
- Årshjul: Styrersamling 13.03, FRID årsmøte 19.03.
- Fremdrift rehabilitering kunstgress: FRID og klubbene hadde ett møte med kommunen, der
det fremkom at den vedtatte planen skulle følges, men at det vil bli forsinkelser vedr.
vedtaket om at gummi ikke lenger skal benyttes som innfyll.
Når det gjelder prisen klubbene er forespeilet for rehab/ nybygd bane, ber FRID/klubbene
kommunen om at den må overholdes.
- Orientering fra gruppene: Nyhetsbrev fra gruppene ligger på våre nettsider.
Neste hovedstyremøte, 14.03.2018.

Referent: Marianne Antonsen

