GIF Hovedstyremøte 13.11.2014
Tilstede: Tormod Hermansen, Kjetil Føreid, Hilde Rossing, Marianne Antonsen, Ingrid
Sandrud, Pål Valbjørk og Morten Hansen.

Forfall: Christoffer Johansen, Freddy Magnussen og Morten Helminsen.
1. Referatgjennomgang/saksoppfølging
NFF Kvalitetsklubb-status: Det jobbes godt med å oppfylle kravene fra NFF, det er flere
kriterier som må oppfylles og mange av dem er alt på plass, så vi ligger godt an til og bli en
kvalitetsklubb. Kjetil med flere skal ha et møte 17.11 der det skal jobbes videre.

Årshjul: Julebord avholdes på Odin kro 5. desember, maks 50 stk. «første mann» til mølla
og 3 bonger til hver. Invitasjon sendes ut til gruppene, lagledere og trenere.
Det har kommet inn ønske om en fast dato for julebordet og det blir heretter første fredag i
desember.

Canal Digital=sponsor avtale: Det finnes ingen juridiske hindringer til at vi kan utlevere
våre medlemslister. Kun medlemmer over 18 år vil bli kontaktet av CD, på vegne av GIF.
Hovedstyret godkjenner at Canal Digital får tilgang til våre medlemslister.

Select avtale/Vant sport: Det finnes ingen forpliktelser mellom Gresvik IF og Select.
Vant sport= Morten tar kontakt.
All handel i Gresvik IF navn skal fra dags dato skje på rekvisisjon fra Morten.

2. Økonomi
Det har blitt større utgifter til bygg og vedlikehold enn budsjettert, blant annet nye
varmtvannstanker og ny oppvaskmaskin.

Håndball: Noen lag i minus og håndballstyre må ta tak i de lagene det gjelder.
Fotball: Noen lag i minus. Det er satt i gang tiltak rundt de lag det gjelder.
Rutinekontroll NIF: Momskompensasjon for 2013, manglende signaturer i regnskap.
Budsjett 2015: Resultatlister sendes ut og lag/avd lager sine budsjetter snarest.
Morten og Ingrid avtaler oppfølging og frister.

3. Orientering fra gruppene
BIG: En stille periode for barneidretten, styret vil samles tidlig i desember for å drøfte
utviklingen videre for barneidretten, det er ikke lenger bare en trening i uka. Nå er det to til
tre aktiviteter i uken fast og etterspørselen etter turneringer og seriespill er stor. Kostnadene
følger deretter og det er der styret må ta en beslutning om års-gruppene skal bli mer
selvstendige.

Fotball: Det har blitt avholdt to møter siden sist og prioritet her har vært kvalitetsklubb.
Det lages en skisse til en håndbok som skal utleveres til alle spillere, trenere og lagledere
samt til alle nye i klubben.
Trenere til alle lag er på plass.
Trenerkoordinatorer for 6-12 og 13-19 år jobbes det med, regner med snarlig avklaring.
Det er blitt delt ut faktura til de på A-laget som ikke har betalt sine forpliktelser, de har også
fått beskjed om at de ikke får trene med laget før de har betalt. Frist er 1.1.2015.
Vi vil også gå gjennom de yngre lagene og kreve samme beslutning her.
Vi vil også kutte ut Moss 2 takt og heller se på muligheten til å lage vårt eget system så
Gresvik kan tjene pengene selv.
Fotballen har satt opp en egen GIF Cup ansvarlig og det vil jobbes hardt for å arrangere dette
i 2015.(Kommer nok til å be Kjetil om råd da han sitter på mye kunnskap)
Fotballstyret for 2015 er satt og vil bli oversendt valgkomiteen.

Håndball: Alle lag er i fullgang med første del av sesongen.
Minirunde for J06 har blitt gjennomført til 19.5 i stil og vi prøver på nok en runde etter
nyttår.
J98 er kvalifisert til Bring serien og andre runde går i Gressvikhallen i desember.
Trener på plass for senioravdelingen og i tillegg har vi fått på plass hjelpetrenere til de
avdelingene som har ønsket/trengt dette.
Med den trenerkompetansen som vi nå har på plass er det nok ingen av naboklubbene som
kan matche oss der, og det håper vi gir god uttelling for spillere og våre yngre trenere.
Etter en tilbakemelding fra kommunen vedrørende bruk av ulovlig klister i Gressvikhallen er
dette blitt tatt opp med de lagene det gjelder og så langt ser det ut som dette blir respektert
og dette bli fulgt opp jevnlig.

Sykkelgruppa: Nybegynnerturene har tatt vinterferie på grunn av manglende oppmøte.
Tirsdagsturene har prøvd seg med litt varierende oppmøtested, dette har hjulpet på
oppmøte.
Torshov Sport jobber med en stibekledning.
Juleavslutning for stigruppa avholdes 18. desember.

4. GIF Guider>klubbhåndbok
Kjetil redegjorde for GIF Guiden, som nå skifter navn til Klubbhåndbok. Hver gruppe får sine
egne faner med underkapitler og det vil bli mer oversiktlig og lettere og finne frem. Etter
hvert som gruppene blir ferdig med sine sider blir dette lagt ut på hjemmesiden til Gresvik IF.
Dette går rett inn i kriteriene for kvalitetsklubb og vil gjelde for alle gruppene.

5. Eventuelt
Trondalen Barnehage: De har planer om å utvide barnehagen og trenger derfor tomt. De
har bedt om ett møte med Gresvik IF, så Morten og Tormod tar ett uformelt møte med dem
for å høre mer om planene og hva de tenker.

FRID Seminar: Tormod representerte Gresvik IF og det var mange spennende temaer som
ble tatt opp.

Låsing av Trondalen: Siste lag etter trening må bli flinkere til å sjekke at alle dører er låst
og lyset på kunstgressbanen er slukket. Dette må skjerpes inn!!!

Trondalen utvikling: Tormod er i dialog med dem for å få på plass det som mangler i
henhold til avtalen.

Ny kiosk: Grunnarbeidet er utført og det jobbes med oppføring.

Neste Hovedstyremøte 11.12.2014
Referent Marianne Antonsen.

