GIF Hovedstyremøte 08-10-2015
Tilstede>> Tormod Hermansen, Ingrid Sandrud, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Morten
Hanssen, Pål Valbjørk, Silje Lægreid og Morten Helminsen.
Forfall>> Hilde Rossing og Freddy Magnussen.

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging
Kvalitetsklubb>> Kontaktperson for håndballen er nå i orden.
Fotballen har hatt møter og jobber godt videre med sin evaluering.

Årshjul>> Kontakte valgkomiteen.
Julebord på Odins kro 11 desember
Tormod vil ha alle møteinnkallinger og referat fra alle gruppene.

GIF 2022>> Stormøte den 12. oktober der anlegg og kunnskap er tema, deretter samles
trådene og en plan for utviklingen av arealet i Trondalen fremlegges for årsmøte.

DL revidering>> Utsettes inntil videre
Anleggsavgift>> Fotballstyret godkjente forslaget og det jobbes videre med saken.
Ny kiosk>> Taket ferdig uke 39 og det jobbes videre med kiosken.
Salg av tomt>> Hovedstyre ønsker ikke å selge, vi trenger tomten selv.
Avdelingsmailer>> Gruppene får sine mail. Oppgi GIF sin hovedmail og Morten
videresender disse til gruppene. Morten sjekker videre om det finnes andre løsninger.

2. Økonomi
Kr. 815 000 på bok.
Kr. 122 000 bak budsjett.
Det har vært mye turneringsutgifter og lite i egenandeler.
Kasserer kontakter håndball leder angående de lagene som ligger i minus.

Deltakeravgift>> Fotballstyret bifaller forslaget om halv avgift etter 1/7.
Purringer>> Det har blitt foretatt en ringerunde til de som ikke har betalt sine sokker og
laglederne må følge opp på sine lag, også når det gjelder manglende deltakeravgift.

Budsjett 2016>> Grupper og lag får årets regnskap etter oktober, med budsjettmaler, slik
at budsjettarbeidet kan starte. Alle må så godt det lar seg gjøre, legge frem et mest mulig
realistisk budsjett. De lagene som ønsker hjelp kan få dette.

3. Post/Mail
Gratis tribune, var ikke gratis likevel, forkastet.
Ingen ung ildsjel i klubben oppfyller kravene fra NIF.

4. Orientering fra gruppene
Fotball>> Det jobbes med en forenklet sportsplan hvor det vil bli holdt møter med trenerne
for å få forslag og at de får ett eier forhold til sportsplanen.
Det jobbes med trener løsningene for de enkelte lag.
Stort fokus på jentefotball fremover.
Vi jobber med å bestille tid til lederkurs som må utføres i henhold til kvalitetsklubb.
10. oktober er det mini Onsøy mesterskap i Trondalen, med fire kamper.

Håndball>> Sesongen er i gang for alle lag.
Målvakts trener på plass, samt et prosjekt i regi av Fredrikstad Håndballforum.
Ny IKT plattform, der ALLE nå må etablere bruker på «Min idrett»
Legger opp til til en felles turnering, Baldus cup, 22-24. april.
Felles samling i hallen før jul.

BIG>> To styremøter i høst og de tar tak i klubbhåndboka.
Prøver å få til en sosial sammenkomst for styret og aktivitetsledere.
Alle gruppene er godt i gang og de skal delta på Bendit cup.

Sykkel>> Har offisiell åpning av ferdighetssenter og pump-trac, lørdag 10. oktober, der det
også blir guidede fellesturer etterpå.
Vi har startet opp igjen fellesturer for funksjonshemmede og kommer til å ha noen turer så
lenge været tillater dette.

5. Eventuelt
Vi er blitt tildelt LAM midler for 2015.
Hankø seminar i regi av FRID helgen 10 og 11. oktober, der vi stiller med Tormod
Hermansen, Morten Hanssen, Morten Helminsen, Silje Lægreid og Camilla Torkildsen.

Neste møte: 12. november.

Referent: Marianne Antonsen.

