Hovedstyremøte 14.08.2014
Tilstede: Tormod Hermansen, Morten Hanssen, Pål Valbjørk, Morten Helminsen, Freddy
Magnussen, Hilde Rossing, Christoffer Johansen og Kjetil Føreid

Forfall: Ingrid Sandrud og Marianne Antonsen
1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging
SportEngros:
Etter forrige styremøte i juni ble det den 14. juni sendt brev til SportEngros. Ikke mottatt svar.
Fortsatt ikke noen avklaring vedr payback og profiltøy. Det er med bakgrunn i manglende respons og
en rekke leveringsbemerkninger gjennom 1 ½ år, besluttet at kontrakten med SportEngros skal sies
opp. Et vel begrunnet brev med flere eksempler på leveringsbemerkninger, er sendt SportEngros
rekommandert den 11. august.

GIF CUP 2014 er avlyst
Det var kun 26 påmeldte lag påmeldt til årets GIFCUP ved påmeldingsfristens utløp. De påmeldte
lagene fordeler seg over alle årsklasser, men ingen klasser har så mange lag at det er mulig å sette
opp et fornuftig kampoppsett. Det er derfor besluttet at det i år ikke blir arrangert noen GIFCUP.
Foreningen vil jobbe videre med neste års cup og vurdere en justering av konseptet. Daglig leder har
informert de påmeldte lagene og arrangementskomiteen.

Årshjul:
Leder gikk gjennom noen viktige datoer i august for søknader, moms og LAM.

Møter for Hovedstyre videre utover høsten 2014 er: 11/9, 16/10 og 13/11.
Avdelinger som har spesielle arrangementer varsler Kjetil slik at årshjulet blir oppdatert.

Hjertestarterkurs:
Gresvik IF har en hjertestarter i klubbhuset og en i Gressvikhallen. Det er viktig at flest mulig kan
brukehjertestarterne. Fotballavdelingen etterlyste på styremøte før ferien et kurs i bruk av denne
starteren. Målet er at det er minst én fra hvert lag som er kurset. Det vil derfor bli igangsatt et slikt
kurs som gjennomføres i løpet av én kveld. Det er mottatt tilbud fra en kursarrangør på inntil 12
deltagere for kr 5.500,-. Kurset settes opp i høst. Nærmere info fra Daglig leder.

2. Økonomi







Ca kr. 800’på konto.
Ca 200’ under budsjett. Dette skyldes i stor grad en uventet utgift på nye
varmtvannsberedere, som medførte en kostnad på kr 150’.
Fotball Senior forventer en inntekt på kr 125’ i løpet av kort tid.
Bekymring vedr Fotball Gutter. Kostnader ifm Skaw Cup ble forskuttert av foreningen, men er
ikke ennå innbetalt. Leder følger opp dette med lagleder.
Barneidrettens dag arrangeres den 31. aug. BIG forventer inntekter fra dette arrangementet.
Foreningen må generelt bli bedre på økonomistyring og presiserer nok en gang at «bakkontoer» ikke er tillatt.



Kontroll av medlemskontingent til faste tider. Daglig leder utleverer månedlige restanselister
til avdelingslederne som følger opp manglende kontingentinnbetalinger i sine avdelinger.

3. NFF Kvalitetsklubb
Gresvik IF er av kretsen innstilt som en av 20 klubber i Østfold til å være med.
Prosjektansvarlig i Gresvik IF er Kjetil Føreid som orienterte om opplegget. NFF Kvalitetsklubb er et
verktøy for de klubbene som ønsker et helhetlig fotballtilbud til barn og unge i sitt nærmiljø. Det
stilles store krav til oss mtp aktivitet, organisering, kompetanse og verdiarbeid/samfunnsrolle for å bli
godkjent som Kvalitetsklubb Nivå 1, men hovedstyret er innstilt på dette. Det arrangeres en samling

med fotballkretsen helgen 13-14 september. Prosessen er i gang og prosjektleder vil ta
initiativ til lokale møter og samlinger utover høsten og vinteren.

4. Orientering fra gruppene
Fotball:







Senior – Trent bra i sommer. En spiller trener med FFK.
Junior – laget trukket fra serien pga få spillere. 4-5 spillere flyttet opp til seniornivå.
98/99 – Hovedleder følger opp med et skriv vedr lagets økonomi. Bra resultater i Skaw Cup.
2000 – Bra oppmøte på treninger. Ca 30 stk. Bra resultater i Arvika.
2001 – 15 spillere. Kom til sluttspillet i Arvika
2007 – 25 spillere

Håndball:






Starter treningene i Gressvikhallen uke 34. Har trent i Borgehallen og Kongstenhallen i
sommer.
Treningstider fordelt på styremøte 13. august.
Deltagelse fra GIF i Herulf Cup kommende helg.
98-laget til Stavanger. Kvalifisering til Bring-serien 6. og 7. sept.
Tildelt en minirunde 20. sept for 2006-klassen.

BIG:







Barneidrettens dag i Trondalen arrangeres den 31. august. Stor rekrutteringsdag. Noe
inntektspotensial.
Det jobbes med å finne en ny BIG leder.
Oppstartsmøte for nye grupper rett etter BIG dagen.
Fagansvarlig barneidrett tar initiativ til et møte med de fagansvarlige i fotball og håndball om
utarbeidelse av et forslag til sportsplan for barn under 12 år. Dette skal være iht NIF’s
retningslinjer og skal godkjennes av hovedstyret. Frist for utarbeidelse av forslaget er 1. sep.
Leder BIG tar initiativ til aktivitetslederkurs via FRID.

Sykkelgruppa:






Jobber med et ferdighetssenter for sykling
Arrangerer «Fastride» i september
Arrangerer faste fellesturer, jenteturer og nybegynnerturer
Det jobbes med en rabattavtale på sykkelutstyr
Det er fokus på førstehjelp i sykkelgruppa – spesielt etter et par hendelser.

5. Eventuelt




Kjetil la fram en kravspesifikasjon til en ny utstyrsleverandør. Sender denne ut til
høring i hovedstyret og ber om tilbakemelding innen 18. aug. Hovedleder og Daglig
leder vurderer hvilke aktuelle utstyrsleverandører vi sender kravspesifikasjonen til.
Daglig leder informerte kort om en ny samarbeidsavtale med Wright kjøreskole. Mer
info om dette kommer på nettsidene våre.

Referent – i sekretærens forfall:
Kjetil Føreid

