Hovedstyremøte 12.06.2014

Tilstede: Tormod Hermansen, Pål Valbjørk, Morten Helminsen, Freddy Magnussen., Hilde
Rossing. Ingrid Sandrud, Marianne Antonsen, Kjetil Føreid, Christoffer Johansen og Morten
Johannessen.

Forfall: Morten Hansen
Referatgjennomgang/Saksoppfølging
Sportengros:
Gresvik IF sendte brev 19/5 angående manglende utbetaling av PayBack og manglende klær.
Pengene er nå satt inn på konto, ca. 11000kr.

Sportengros vil ha forskjell på klubbtøy og profiltøy, men klubben er ikke enig i at de kan
gjøre om gjeldende avtale uten at klubben er enig. Det sendes nytt brev hvor klubben stiller
noen krav, ellers kan kontrakten brytes.

GIF CUP:
Det er bestemt etter noen møter at det blir cup i år også. Lørdag 23august (1dag) og at det kun blir
knøttefotball, 5`er fotball og at 7`er fotball kuttes ut.
Påmeldingsfrist er 10. august og deltageravgiften blir på 600kr pr lag og kampene spilles 1x20min.
Dommere blir gutt, junior, senior+ evt. foreldre.
Parkering blir en foreldreoppgave.

Hovedstyre hjelper til med forskjellige oppgaver.

Årshjul:
Ingen aktiviteter i juli, men noen viktige datoer i august for søknader, moms og LAM.

Møter for Hovedstyre høsten 2014 er: 14/8, 11/9, 16/10 og 13/11.

Trafikksikkerfotballklubb:
Onsdag 11. juni var representanter fra Østfoldfotballkrets og Trygg Trafikk i Trondalen og lanserte
Trafikksikkerfotballklubb der Gresvik er en av 3 klubber i Østfold som er med på prosjektet.
Sykkelgruppa ved Pål hjalp til med stor suksess og gutter 12 kom på sykkel til trening.

Fredriksstad blad var også tilstede.

Økonomi
Kr. 955 000 på konto.
Fotballavdelingen har veldig mye minus, men det er satt i gang tiltak rundt gjeldende lag.
Sykkelgruppa må inn i regnskapet.
Oppstartsmidler til 2008 kullet.
Driftsstøtten fra Fredrikstad kommune er mottatt
Det er sendt mail til lagledere 2. juni om at de som ikke har betalt medlemskontingent, ikke

får delta på aktiviteter.
Lagledere må melde inn til Morten om hvem som slutter/begynner.
Deltakeravgift fotball må betales innen 15. juli for de som skal spille høstsesongen.
Deltakeravgift håndball må betales snarest før sesongen starter til høsten.

NFF Kvalitetsklubb
Gresvik IF er av kretsen innstilt som en av 20 klubber i Østfold til å være med.
Svarskjema fylles ut og sendes Arnie snarest.
Vi må prøve å finne en kandidat til å være prosjektansvarlig.

Samling med kretsen i september.

Orientering fra gruppene
Fotball:
Fungerer bra i alle grupper, satt i gang tiltak rundt noen lag angående økonomi.
Fotballskole: uke 26, 75 påmeldte pr 12/6, mye sponsing, møte med aktivitetsledere i uke 25.
FFK stiller med 2 spillere onsdag.
Sommeravslutning er 20. juni.
Bedre rutiner for politiattester er ordnet.

Ønske om hjertestarter kurs, daglig leder innhenter pris på kurs.
Håndball:
Våren er cup tid og vi har vært med på Herulf cup, der j99 vant og i Fredrikstad cup med mange flotte
resultater.
God omtale i Håndballmagasinet angående dommerrekruttering der Gresvik IF får mye skryt for sitt
arbeid.
BIG:
Alt fungerer bra i gruppene. Mangler trener for 2006 jenter og en plan for jenter 2008, det jobbes
med å besette begge verv.
2009 kullet vil få ett tilbud.

Barneaktivitetsdag 30. august, mye på gang.
Sykkelgruppa:
Veldig bra oppmøte på trening, vurderer å dele i grupper etter nivå.
Starte egen jentegruppe. Innhenter tilbud på sykkeltøy med GIF logo.
Gjennomgang vedr klubbforsikring/lisens.

Eventuelt
Morten har ferie uke 30-31-32, Tormod tar post og annet nødvendig.

Referent:
Marianne Antonsen

