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SAK
1. Saksoppfølging
 Kvalitetsklubb

S= Sendt stedfortreder

REF.
-Håndball jobber videre med sin
klubbhåndbok
-BIG snart i mål med sin klubbhåndbok
-Fotball reviderer sportsplan. Skal vedtas på
styremøte 14.12.15
Tormod og Daglig leder representerte GIF på
ØFK samling vedr kvalitetsklubb 28.11.15



Årshjul

-56 personer påmeldt til årets julebord
-Gruppene sender inn sine møtedatoer for 1.
halvår til Kjetil. Legges inn i årshjulet.
- Hovedstyret foreslår hovedstyremøter:
14.1, 11.2, 17.3, 14.4, 12.5, 16.6.
Årsmøtet skal avholdes 29.2.2016.



GIF 2022

-Prøver nytt stormøte i januar/februar.
Temaene er Aktivitet, Økonomi og Visjon

DL revidering

Hovedstyret har konkludert med at det er for
mye jobb for 1 person, når man skal jobbe
både ute på anlegg og inne administrativt.
Hovedstyret utarbeider et forslag om
endringer til årsmøtet. Legges frem for HS i
januar.
-177` bak budsjett pr 30.11.15. Skyldes i all
hovedsak at vi har 196`utestående hos
kunder. Fakturert litt sent og kunde har ikke
hatt forfall enda.
- 832` på konto pr d.d.



2. Økonomi

OPPFØLGING

Tormod og
Kjetil

Økonomi forts.

3. Utbygging av Trondalen
Barnehage

4. Brevpost/mail

5. Orienteringer
 BIG



Håndball

Det er en meget stor økning av aktivitet i
2015. Både turneringsutgifter og sosiale
aktiviteter er langt over budsjett. Det kan se ut
som det meste er finansiert ved hjelp av
egenbetalinger.
-Vi passerer 5 mill. i omsetning i 2015. Det får
konsekvenser i forhold til regnskapsføring. Vi
blir nå pålagt statsautorisert revisor og
kontroll komité
-Trondalen Barnehage ønsker å utvide,
DL og Tormod
primært på egen tomt. De vil måtte trenge
noen meter inn på vår grusbane. Se eget
vedlegg.
HS er ikke avvisende til dette, men Trondalen
Barnehage må komme frem med litt mer
konkret hva dette dreier seg om. HS
utarbeider skriv til samvirkebarnehagene.
-Spilleautomater.com ønsker å gir bort
«grasrotandel» til de som blir med hos dem. Vi
takker nei, da dette er i strid med verdiene til
NIF
-Bilbutikk 1 ønsker at vi sender ut reklame for
dem. Vi kan få kickback av nybil salg. Vi gjør
ikke dette. Altfor lite gevinst i forhold til hva
Bilbutikk 1 kan vinne på dette. Er heller ikke
sponsor i GIF
- Fra NIF kommer det nytt lovverk i 2016 som
Kjetil og
må godkjennes på årsmøtet. Vi utarbeider nytt Tormod
lovverk etter mal fra NIF
-Søknad om oppstartstøtte fra FJ07. Vi
overfører kr 10.000 til jentene for de skal
spille håndball og fotball. FG07 får 5000.-Har vært på en fantastisk håndball-cup i
Kvernhushallen, hvor Gresvik IF stilte med
mange lag.
-Vi har invitert alle i BIG til aktivitetsdag/kveld
på Rød skole 09.januar i et par timer, hvor vi
skal ha ulike aktiviteter og dra nytte av
hverandres erfaringer og kunnskap. På
kvelden skal vi være i Trondalen for en sosial
sammenkomst for de som ønsker.
-Halvspilt sesong og det er mye aktivitet og
sportslig har lagene våre mange gode
resultater. J-99 laget har nådd sesongens
første målsetting med å kvalifiserer seg til
årets Bring-serie
-Ny klubbturnering, med Balduscup på
Lillehammer
- Det er avholdt tapèkurs for skader og

Orienteringer forts.





Sykkel

Fotball

6. Eventuelt
 Dugnad

-Fellesturer på tirsdager og jenteturer
fortsetter som vanlig
-Funksjonshemmede turer har nå vinterferie
og vi starte opp til våren igjen
-Jobber så smått med å få lys på
ferdighetssenteret, noe som vi er sikre på at
vil øke bruken av dette i den mørke tiden.
-Søkt om mere midler fra Gjensidigestiftelsen
og venter spent på svar
-Mangler Juniortrener, men har et håp om at
dette er på plass snarlig.
- Forbereder 2016 med stor entusiasme!!
Fått tilbud om dugnad fra Østfold forsikring. Vi
takker nei. Tror dette blir for mye
administrativt i forhold til gevinst



Representasjon

Tormod har deltatt på et møte i Fredrikstad
kommune vedr radikalisering av ungdommer.
Spennende tema og vi må ta inn over oss at vi
kan møte på temaet i fremtiden



Gave

Vi har mottatt kr 180` av DNB
Sparebankstiftelsen til Tuftepark.

Referent 10.12.2015
Morten Helminsen
Daglig leder

forebyggende samt opplæring / kurs i
arrangement / sekretariat med godt oppmøte
på begge kurs fra alle lag i avd.
Begge kurs er arrangert og holdt av
initiativtakere innad i klubben og avdelingen
sender de en stor takk for innsatsen.
-10.12 arrangerer avdelingen felles
juleavslutning for alle i håndballavdelingen og
hele 150 stk i alle aldere er påmeldt til en
hyggelig og morsom kveld i Gressvikhallen!

