Hovedstyremøte 15.01.2015
Tilstede: Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Kjetil Føreid, Pål Valbjørk, Freddy Magnussen,
Marianne Antonsen, Morten Hansen og Morten Helminsen.

Forfall: Ingrid Sandrud og Christoffer Johansen.

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging
NFF Kvalitetsklubb>> Vi er på god vei til å bli en kvalitetsklubb, vi ligger litt etter på
kursing og det bør være på plass i løpet av kort tid.

Årshjul>> Nye datoer ble oppdatert og gruppene må melde inn hvis noe mangler.

Trondalen Barnehage>> Ønsker å kjøpe halve grusbanen på langs, vi må først se hva vi
trenger selv og se helheten for Trondalen.
Pål Valbjørk sammen med Morten er i kontakt med kommunen om overtagelse av en liten
tomt på vestsiden av grusbanen.

2.Økonomi
Status pr 31.12.2014> Det har vært en del uforutsette utgifter på bygg og vedlikehold i
2014, men vi ligger an til å gå i balanse med budsjettet for dette året.
Det ser bra ut for både fotball og håndball, noen avdelinger er i minus men det er satt i gang
tiltak for de det gjelder.
Administrasjonsavgiften i fotball og håndball økes med kr. 100 fra 2015.

Budsjett 2015> De fleste har sendt inn budsjett, men mangler fortsatt fra noen avdelinger.

3. Vant Sport
Gresvik IF kaller inn til ett møte med Vant Sport, der vi prøver å komme frem til en avtale,
som begge parter kan bli fornøyd med.

4. Orientering fra gruppene

Gresvik IF håndballavdelingen
Beretning til hovedstyremøte 15.01.2015
Håndballavd er nå halvspilt i serien og rent sportslig er vi nær
forventet resultat. J-99 er klubbens eneste lag som har nådd Asluttspill, J-98 kom til B 1-sluttspill med få lag i avdelingen og 3
ettmålstap holdt det ikke til A-sluttspill denne sesong.
Romjulscup i Langhus ble det litt mer stang inn for Gresvik og J98 vant her sin årsklasse og J-99 kom på 2. i sin årsklasse. J18 har hatt ett langt spillopphold i sin serie pga. få lag, men
spillerne her er også med på seniorlagene så kamper for de
spilt.
J-01 har vist god fremgang så langt denne sesong og er en
avdeling nå som har mye positivitet. J-02 har også vist seg frem
med fin sportslig fremgang. J-03 er nok den avdelingen blant de
yngre som har hatt de beste sportslige resultatene tidligere,
men merker at det blir tøffere motstand på nivå 1. J-04 er en
stor avdeling med mange deltakere og viser god innsats. J-05
er for første gang i seriespill denne sesong og J-06 deltar på
minirunder og skal i ilden igjen nå i helga.
Senior A liger på 2. plass på tabell og møter topplag i
nøkkelkamp om evt opprykk 22.01, senior B ligger dessverre på
bunn i sin divisjon og laget har nå fokus på og ungå nedrykk.
Bringrunden som ble arrangert i Gressvikhallen i desember ble
meget godt gjennomført og det ble gitt mange gode
tilbakemeldinger fra besøkende. Vi har nå smått startet
forberedelser på Bringsluttspill som Gresvik IF skal arrangere i
Kongstenhallen i april.
Lørdag 17.01 arrangerer vi nok en minirunde i Gressvikhallen
og denne gang skal det spilles hele 40 kamper iløpet av
lørdagen! Med god innsatsvilje fra mange gleder vi oss til nok
ett flott arrangement i hallen.
Det vil nå også bli startet nytt dommerkurs i regi av Gresvik IF
som vil sørge for fortsatt god rekruttering av dommere.
For håndballavd.
Freddy Magnussen

BIG>> Etter siste møte i BIG var alle års gruppene enig om ett prisløft på årsavgiften på
300kr, dette gjelder ikke for de som går i barnehagen 2010 kullet fra høsten. Dette vil sørge
for at det fortsatt kan være høy aktivitet på turneringer og minirunder, og vi ser det ennå
som ett billig og godt tilbud til alle.
Halvårsplaner ble laget for hvert årskull på siste møte.
Det jobbes med å finne en ny BIG leder.

Fotball>> Vi hadde et lagledermøte 14.01 og det er stor aktivitet i alle lag ,liten eller ingen
frafall og noen lag har fått nye spillere.
Trenerkoordinator: To stk er på plass, Joar Dahle og Arne Morten Johannesen (Arni).
Vi er i sluttfasen med å ansette en keepertrener, som også får ansvar om å skolere våre egne
keepere, som kan hjelpe de yngre lagene. (Jerry Knutson)
Det er også bestemt at administrasjonsavgiften skal økes med 100 kr for alle spillere i GIF
fotball, disse pengene skal være ett bidrag til godtgjørelsen til to stk trenerkoordinatorer.
Det er planlagt en temakveld den 30. januar med faglig 18-20 og sosialt fra 20 og utover.
Dette er for trenere og lagledere, her vil sportsplan bli presentert slik at det kan komme
innspill og kanskje noen nye ideer.
På siste fotballstyremøte ble det jobbet med sportsplanen og det begynner å se bra ut.

Sykkel>> Jobber videre med planene for en sykkelpark i Trondalen.

5. Klubbhåndbok del 1
Kjetil Føreid har gjort en stor jobb her og mye ligger allerede ute på nett. Dette gjelder ikke
bare for fotball, men for hele klubben og må implementeres i de øvrige gruppers delplaner.
Det ble jobbet mye med å godkjenne deler, som nå bli lagt ut på nett.
Vi informerer kort om endringene og forbedringene på årsmøte.
Klubbhåndbok del 2, 3, 4 og 5 blir lagt ut så fort gruppene blir ferdig med sitt.

6. Årsmøte
Årsmøte for 2014 blir avholdt mandag 23.02 2015 kl. 18.30 i Trondalen.
Lillian Ovell er forespurt og stiller som dirigent.
Valgkomiteen er i arbeid, iflg leder, må få oppdatert org.plan.
Anonnsefrist er 24.01
Forslagsfrist blir 09.02.
Agenda blir satt på hovedstyremøte 12.02.
Dokumenter på nett, senest 16.02.
Gruppe beretninger sendes inn innen 01.02.

7. Eventuelt
Flomlyset på kunstgressbanen blir ordnet i løpet av januar, det er kommunen som står for
jobben.
FRID: Ledermøte 4/2, der anleggsutvikling og LAM står på agendaen.
FRID: Kunstgressmøte 22/1, der Tormod og Morten stiller.
Trening før skolestart: Ønske fra fotballen om å bruke Gressvikhallen til trening før
skolestart, men det må tas noen runder med kommunen først.

Neste hovedstyremøte er 12.02 2015

Referent Marianne Antonsen.

