GIF hovedstyremøte 20.04.2016
Tilstede>> Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Stein for
Ingrid Sandrud, Alexander Martinsen, Silje Lægreid, Morten Hansen, Pål Valbjørk og Morten
Helminsen.

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging
Klubbhåndbok>> Håndball må få ferdig sin klubbhåndbok, fotball snart ferdig med sin.
Årshjul>> Søknad om drift og vedlikehold er sendt.
Samordnet registermelding er sendt.
Ny kiosk>> Kiosken har fått bekledning og det ventes fortsatt på vinduer.
Anleggsassistent>> Vi har pr dags dato ikke økonomi til å ansette en anleggsassistent.

2. Økonomi
Kr 372 000 på bok.
Driftsinntekter ligger bak budsjett.
Det er brukt 100 000 kr mer en budsjett på utstyr.
Det har vært en stor økning på turneringsutgifter.
Fullmaktsmatrise>> Utsatt til neste møte.
Økonomihåndbok>> Catrine og Ingrid vil jobbe frem en ny økonomihåndbok.
Oppfølging av kontingent>> Det er sendt ut lister til lagledere om hvem som ikke har betalt.

3. Representasjon
Tormod, Catrine og Morten Hanssen har deltatt på FRID sitt årsmøte.

4. Post/Mail
Tekstilinnsamling NIF / Right to play, går vi for og det vil bli undersøkt nærmere om hvor vi
kan sette ut containere, en bør plasseres her i Trondalen.

5. Orientering fra gruppene
BIG>> Masse aktivitet og glade barn.
Gruppene er aktive med deltagelse på turneringer. Vi jobber med å få innbetalinger av
kontingent for dette semester, vi mangler fortsatt en del.
Styret er i full sving med planlegging og tilrettelegging slik at alle barna føler seg trygge sett
og inkludert hos oss.
Vi har siste styremøte i mai for sesongen, da legger vi planer for høsten, Silje og Camilla skal
få sendt ut informasjon til skole og barnehager med informasjon om BIG/Gresvik If.
Vi har bestemt at alle gruppene får delta på fire turneringer i løpet av året som betales av
BIG, mot tre som var tidligere, dette blir en prøveperiode fremover.

Håndball>> Det har vært en krevende vår med ett stort behov for trenere, det aller meste er
nå på plass og vi har kun litt arbeid igjen med vårt senior lag før alle brikker er på plass.
Håndballstyret har fått på plass to trenerkoordinatorer, 1 som skal ivareta opp til j12 og den
andre for de eldste lagene.
Håndball avdelingen skal være arrangør for finalerunden i Bring serien 6-8 mai i
kongstenhallen hvor alle i avdelingen bidrar.
Helgen 22-24 mai reiser vi på felles cup på Lillehammer (Baldus cup), her skal alle lag delta
med unntak av j99 og j01,vi gleder oss til en super helg med mye sosialt og gode sportslige
prestasjoner.
Vårt 99 lag var igjen i Bring runde nå i helgen, de var uheldig med skader som gjorde at det
ikke holdt helt inn til å komme til finalerunden. De hadde med keeper og en spiller fra 01.
Styret arbeider sammen med Morten om ny søknad for videre drift av kiosken i hallen.

Fotball>> Vi har jevnlig møter da vi har en del aktiviteter i løpet av våren. Fotballskole der er
påmelding sendt ut og det er stor interesse.
Onsøy mesterskapet er vi i samarbeid med Lervik om hvilke lag som kommer Hanne og Køllis
holder kontroll på dette.
Gamle kiosken har blitt vasket og styret har hatt kioskvakt første uken, det vil nå bli sendt ut
vaktlister.
Alle lagene er i gang med seriespill.

Sykkel>> Det har vært mye dugnad i det siste for å få anlegget satt i optimal stand.
Mange er med på fellesturene og på nybegynnerturene.

Fredrikstad cruixjam og sti festival arrangeres i helgen 23-24 mai.

6. Eventuelt
Henvendelse fra Fortum om dugnad, Alexander undersøker nærmere.

Neste Hovedstyremøte: 12.05.2016
Referent: Marianne Antonsen.

Oppsummering av kveldens styresamling:
Oppsummering og gjennomgang av prosjektet GIF 2022, med hovedfokus på det som bør
skje i 2016 og hva som bør skje innen 2020.
Målsettinger for 2016 – 2017 ble diskutert og her må vi sette mål som lar seg oppnå.
Her vil noen av tiltakene fra GIF 2022 og annet stå sentralt.
Settes på agendaen til neste møte!
Strukturen i hovedstyrets arbeid ble kort gjennomgått av hovedleder, som ba alle tenke over om det
arbeide vi gjør er godt nok, eller om endringer må til.

