Hovedstyremøte Gresvik IF 10.09.2015
Tilstede: Tormod Hermansen, Ingrid Sandrud, Morten Hanssen, Hilde Rossing og Kjetil
Føreid.

Forfall: Freddy Magnussen, Pål Valbjørk, Silje Lægreid, Marianne Antonsen og Morten
Helminsen (DL).

1. Innledning ved leder
Hovedleder opplyste at ny leder av BIG endelig er på plass, Silje Lægreid.
Hun skulle møtt i dag, men måtte melde forfall.

2. Referatgjennomgang/Saksoppfølging
-

-

Kvalitetsklubb: Fotball er i gang med sin evaluering. Håndball utpeker kontaktperson
i sitt møte 16/9. Kjetil er i gang med å lage et utkast for håndballen.
Årshjul: Søknader og oppføling OK. Savner møtedatoer for håndball-sykkel-BIG.
GIF 2022: Prosjektgruppa har gjennomgått og sortert forslagene for Anlegg og
Kunnskap etter behov/muligheter for framtiden. Legges fram på Stormøte 12.10
Revidering av daglig leders stillingsbeskrivelse: Kartlegge DL's timeforbruk ift en
eventuell ansettelse av banemester/vaktmester.
Anleggsavgift: Fotball vurderer forslag i møte 16.09.
Ny kiosk: Blir lagt på tak innen uke 38. Oppstart snekring uke 39, innvendig/utvendig
bekledning.
Salg av tomt: Omregulering må til, dette er noe barnehagen selv må stå for. GIF må
søke om delingstillatelse og dispensasjon fra reguleringsplan slik at området kan bli
benyttet til barnehage. Dette koster kr 13.700,- uansett utfall og vi vil kreve at
Samvirkebarnehagen dekker summen. Skal vi selge? Bruke området selv? Vi har en
ball binge som tenkes satt opp her og pr. i dag har vi sykkel-området vårt. Tufte-park
og 7'er kunstgress i framtiden? Dessuten stort behov for parkeringsplasser.
Hovedstyret tar stilling til dette på neste styremøte.
Avdelingsmailer: Utsettes til neste møte

3. Økonomi
-

Oversikt pr 31.08.15
Vi har kr 731.000,- på bok. Kr 158.000,- etter budsjett noe som nok en gang
gjenspeiler feilbudsjettering på lagsnivå. Etterslep for bilgodtgjørelse, viktig at det

-

huskes på å levere regelmessig dvs innenfor de to siste måneder. Dårlig fortjeneste
på kiosksalg, ses på av avdelingene.
Deltakeravgift? 50 % etter 1/7? Fotballen tar opp dette på møte 16.09.

4. Medlemsinnmelding/Håndtering
Alle nye medlemmer skal benytte innmeldingsblankett på vår hjemmeside.
Lagledere kan registrere på egne lag, men DL må ha beskjed for å hente opp og
samkjøre med øvrige registre.
DL må minimum en gang pr. uke oppdatere medlemsregister og sende ut innbetaling.

5. Post/mail (nytt fast pkt. på agendaen)
Tekstilinnsamling: Ikke aktuelt.
Hjertestarterkurs: Går for Blostrupmoen og 3-års avtale.
Bonusguiden: Ikke aktuelt.

6. Orienteringer fra gruppene
Fotball:
Vi er kommet i gang etter sommerferien, vi har hatt møter hvor fotballskole er blitt
evaluert.
Vi jobber nå mot Onsøymesterskap, med kamper mot Lervik, Lervik er positive men er litt
vanskelig å få noe konkret fra.
Fredag 11/9 skal vi ha møte på Podium om veien videre, kvalitets klubb som avsluttes
med en felles samling med bespisning.
Vi har begynt jobben med kartlegging av trenere for 2016.
Køllis og Arni har vært våres representanter mot FFK og demmes utspill om 13 og 14 års
lag.
Ellers driftes fotball avdelingen på en fornuftig måte, kun noen lag som har –
egenkapital, men dette blir fulgt opp.

Håndball:
Utfordringen ifbm treningstid ble noe bedre etter en "ny runde" med kommunen, men
fortsatt ikke tilfredsstillende. Heldigvis viser de fleste forståelse for dette og fordelingen
av tid ble gjort i ett fellesmøte med alle lag.
Lagene er nå helt i sesongstart og noen av våre lag startet serien forrige helg. Flere av
lagene har vært rundt på forskjellige cuper før seriestart og det ser ut som at alle har hatt
gode forberedelser i løpet av sommeren.

Ifht til lag med negativ egenkapital er det spesielt senior som skiller seg markant ut, men
her skal det komme inntekter ifbm dugnad bla fra Bringhelga som skulle og burde vært
fakturert før sommeren. Her er det også beklagelig at treningsavgift for forrige sesong
ikke har blitt sendt ut i sin helhet noe som også påvirker den negative egenandelen
dessverre.
Vi har vårt første styre og lagledermøte etter sommeren kommende onsdag(16.09) og vil
da få på plass den som skal bidra inn til Kjetil ifht klubbhåndboka, den sportslige biten
her er sportslig leder (Magnus) godt igang med. Da går vi også gjennom oppsatte innspill
ifht avdelingens ønskede gjøremål for daglig leder slik at disse blir sendt hovedstyret.

BIG:
Avdelingen har nå et komplett styre med ny leder – Silje Lægreid. Oppstartmøte 07.09.
Barneidrettens dag avviklet 30.08 med over 150 barn. Mange ny-innmeldinger,
kjempevellykket arrangement!

Sykkelgruppa:
Pumptrack åpnes til helgen, eller så fort nedbøren gjør dette mulig.
Se på muligheten for å sette opp lys mot ferdighetssenteret.
Planlagt åpning av ferdighetssenteret 22/9, mer info kommer.
Funksjonshemmede turene er ikke i gang enda, i hovedsak pga manglende oppmøte.
Avventer en tilbakemelding fra kommunen.

7. Eventuelt
Trimgruppe: Engasjement rundt gjenopptagelse. Fast løping i Gressvik-marka? Om ja,
legge ut dag/tidspunkt på vår hjemmeside. Bør da også føre opp tidtaging- og
resultatlister.
FRID-Seminar 10.-11.10: Hvem skal være med? Påmelding til Tormod.

Referent – i sekretærens forfall

Hilde Rossing

