Hovedstyremøte 11.09.2014.
Tilstede:
Tormod Hermansen, Pål Valbjørk, Christoffer Johansen, Freddy Magnussen, Kjetil Føreid,
Marianne Antonsen, Morten Hansen, Hilde Rossing, Ingrid Sandrud og Morten Helminsen.
Forfall: Ingen

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging:
NFF Kvalitetsklubb:
Kjetil redegjorde om ståa så langt, og tok opp enkelte punkter i GIF Guiden del 1.
GIF Guiden skal gjelde hele klubben.
Egen sportsplan skal utarbeides for hver avdeling. Sportsplan for fotball skal gjelde 3-4 år
og evalueres hvert år, det samme bør også gjelde for håndball.
Gresvik IF er representert på en samling i Sarpsborg 13-14 september.

Årshjul:
Seminar med FRID 18. Oktober.
Innsamling av nøkkelkort til skolene gjøres i mai.
Gressvikdagene neste helg, noen lag deltar, samt natursti i Trondalen.

Hjertestarterkurs:
Kurs blir avholdt 14. og 28. oktober, fyller opp kurs den 14. først.
Påmelding blir sendt ut til uka.

2. Økonomi:
Kr. 998 930 på bok.
Håndball ligger litt etter budsjett og tar en snakk med damer senior angående budsjett.
Fotball senior herrer i minus, men penger skal være på vei inn.
Gutt ligger også i minus og det er satt i gang tiltak.
BIG ligger litt etter på egenandel, men det er sendt ut deltageravgifter denne uka. Penger
på vei inn fra forskjellige tiltak.
Sykkelgruppa får kr. 5000 i oppstartsmiddler.
Det skal ryddes opp i bruken av kjøregodtgjørelser og mangler i listene.
Ingrid og Hilde setter opp en ny mal som skal gjelde for alle.
Det kommer nye regler for innrapportering av regnskap fra 2015.
Medlemskontingent/Deltakeravgift: Morten ordner med oppdaterte lister.

3. Orientering fra gruppene:
BIG:
Vi gjennomført e barneidrettens dag 31. august i Trondalen. Veldig bra gjennomført
arrangement. Det var 11 poster rundt på gressmatta hvor barna fikk prøvd ut mange
forskjellige øvelser.
Med 106 betalende barn, loddsalg og salg av diverse, ble det ett overskudd på kr. 7623.
Mix 09 er i gang, det kommer stadig flere barn.
08 kullene har fått mange nye barn og blir delt i en jente og gutte gruppe, mangler en til å
ta hovedansvar for jentene.
07 og 06 jenter er i gang, 06 har fått nytt trenerteam.
07 gutter laget sin egen lille minirunde i Trondalen hvor Hvaler og Saltnes deltok.
06 gutter laget er en kamp unna bare seiere i serien selv om det ikke skal bety noe.
Nesten 30 barn fra vår barneidrett er med på FFK sitt fotballakademi, både foreldre og
barn er fornøyde med tilbudet, eneste lille minuset er at Jan Erik Audsen er alene på dette
prosjektet og tar med seg tilfeldige hjelpere hver uke.
Møte vedr ny sportsplan er satt til 16. oktober.

Håndball:
Håndballavdelingen er helt i starten av ny sesong og noen få lag startet sin serie sist helg.
J98 var i Stavanger og spilte første kvalifiseringsrunde til Bring serien. Laget hadde en flott
tur og manglet kun to mål på direkte kvalifisering. Uansett er de veldig klare for neste
runde og har stor tro på at de vil klare å gå videre.
Håndballen har utfordringer ifht nok treningstid, spesielt etter at de mistet ekstra tilbudet
fra kommunen med FIF tid i Kongstenhallen. Vi er ofte skadelidende med endringer i
arrangement og GIF må endre treningstider, da kommunen litt for lett legger det over på
oss.
TK har hatt trenermøte i Gressvikhallen for våre trenere, det blir jobbet mye med løsning
for trener for seniorlag og håper vi snart har en permanent løsning på dette.
Samtlige dommere har vært på samling og er klare for en ny sesong.

Fotball:
Ikke mottatt noe.

Sykkelgruppa:
Jobber med søknad til Gjensidige stiftelsen og andre, hadde møte om dette i uke 37,
denne sendes inn på mandag og kommunen er positiv til å la oss bruke deres grunn.
Mange medlemmer har etterspurt faktura på medlemsavgift, Morten sender ut snarest..
Ønsker og lage en plan ved oppmerking av løypenettet, sykkelgruppa vil gjerne stå for
merkingen, og utstyr kjøpes inn.
Mange nye syklister på trening både jenter og gutter.

4. Salva- Fellesdugnad for alle aktive medlemmer:
Morten innkalte alle lag til ett informasjonsmøte, kun 6stk stilte!
Det er kjøpt inn 250 poser med sokker (1 pose=6 salg med 6 par sokker) kommer i uke 42.
Det blir en pose a kr. 1200 pr familie, alle lag deltar på denne dugnaden for høsten 2014.
Det blir en frivillig dugnad for de lag som ønsker det til våren.

5. Eventuelt:
Politiattester endres, nå kan dette gjøres elektronisk via Politi.no.
Canal Digital vil ha et uforpliktende sponsormøte, Morten og Tormod stiller.
Bankterminal til kioskene, Morten undersøker priser og leverandører.

6. Ny utstyrsleverandør:
Cato Richardsen fra Scantrade As (Umbro) kom og presenterte kontrakt og gikk gjennom
hva den betyr for oss.
Han hadde med seg den nye klubbkolleksjonen som han viste frem, kommer i 2015.
Lokalleverandør blir valgt i løpet av kort tid.

Neste Hovedstyremøte er 16. oktober.
Referent:
Marianne Antonsen

