Hovedstyremøte GIF, 21.05.2015
Tilstede: Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud, Marianne
Antonsen, Pål Valbjørk, Morten Johannessen og Morten Helminsen.
Forfall: Freddy Magnussen.

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging
Kvalitetsklubb>> Fotballavdelingen er i rute med kursing og gjennomgang av kriteriene.
Håndball må finne en kontaktperson vedr. klubbhåndboka.

Årshjul>> Det er sendt søknader på nye hall og saltider.
12 juni fotballavslutning med reker i Trondalen. Hva med håndball?
Tormod skal stå på mail liste for innkallinger til styremøter/referater i alle grupper.
NB! Alle referater fra gruppene skal sendes til Kjetil slik at de kan legges ut på nett.

GIF 2022>> Et møte ble holdt den 21.04 og det er satt opp ett stormøte i Trondalen 26.05.
Arbeidsgruppa bearbeider innspillene og legger de frem for hovedstyret.

DL Revidering>> Møte med Morten 21.04 der arbeidsoppgavene ble gjennomgått.
Styremøte gikk gjennom arbeidsoppgavene og det vil bli fulgt opp videre.
Fotball og Håndball gir tilbakemelding om ønsker/behov på oppgaver.

Anleggsavgift>> Endringer kan tidligst skje i 2016, gjennomgang av summene og forslag til
event endringer fremlegges for årsmøte.

2.Økonomi
Ca. kr. 860 000,- på bok.
Noen lag i alle grupper fortsatt i minus og avdelingene må følge opp disse lagene.
Alle lag må melde fra til Morten når de har loddsalg.
Avtale med Dealmaker.no>> Vi går ikke inn for denne avtalen.

3. Informasjonsflyt
All klubbinformasjon skal og bør foregå på e-post/sms, helst ved bruk av nettsiden.
Grupper/lag kan ha lukkede grupper på facebook, men da er dette frivillig.
Ingen kan pålegge våre medlemmer/foresatte å være på facebook.
Se oppdatert versjon av våre bestemmelser om kommunikasjon og informasjon.

4.BIG
Hovedstyret kaller inn representanter fra fotball og håndballstyret, samt valgte og andre fra
BIG, til et møte før sommeren. Hovedhensikten er å få på plass et BIG-styre og leder.
Oppgaver som oppstart/rekruttering er viktig og henger sammen over flere grupper.
Tormod ansvarlig for innkallingen.

5.Orientering fra gruppene.
BIG>> Mye aktivitet siden oppstart i august mange barn er med og flere av gruppene har delt
seg opp i gutte og jente lag.
Mange lag med i fotballserien også noen jentelag.

Fotball>> Alle lag godt i gang med seriespill.
Trenerkurs er i gang.
Fotballskole uke 26.
Onsøy mesterskap 10 oktober.

Sykkel>> Fellesturer er i gang, noe labert oppmøte men det er nok veldig væravhengig.
Jentegruppa vokser stadig.
Fellesturer for funksjonshemmede er godt i gang, med to ivrige ungdommer så langt, men
det jobbes med rekruttering.
Fredrikstad Cruxjam ble gjennomført med stor suksess.
Ferdighetssenteret står snart klart og vi venter på oppstart på pumptracken.
Vi har fått to helsider i Terrengsykkel magasinet(Norges største sykkelmagasin) om
ferdighetssenteret og flere henvendelser fra andre som er blitt inspirert.

Håndball>> Ikke motatt.

6.Eventuelt
FRID Lam midler>> Søknadsfrist 15. august.

Neste Hovedstyremøte 18 juni.
Referent, Marianne Antonsen.

