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Hovedleder Tormod Hermansen åpnet møte med en kortfattet informasjon om bortgangen av vår
trenerkoordinator i håndball, Per Janik. Bortgangen av Per kom brått og uventet på oss i Gresvik IF.
Vårt J-18 lag, hvor Per var assisterende trener, og vårt seniorlag i håndball har holdt flotte
markeringer i Gressvikhallen for Per, i forbindelse med gjennomføring av seriekamper.

1. Saksoppfølging/Referatgjennomgang
 Klubbhåndbok => Forståelse av klubbhåndbøkene.
- Del 1 er den overordnede klubbhåndboken til Gresvik IF. De andre delene må
bygges på del 1. De andre klubbhåndbøkene kan ikke gå på tvers av del 1.
Hovedstyret presiserer at del 1 heller ikke er skrevet i stein. Skal del 1 endres bør
det sendes inn forslag til hovedstyret.


Målsetninger => Oppfølging
- Hovedstyret har blitt bedre på nyhetspublisering og holder målsetningen vår der.
- Forslaget om kunstgresspakke er oppe i bystyret samtidig med vårt styremøte. Vi
må lage en plan på den økonomiske delen av kunstgresspakken i nær fremtid.



Årshjul
- LAM søknad sendt.
- Ledermøte i FRID 20.september. Tormod representerer.
- BIG samling 17. september utsatt, grunnet lav deltagelse.
- Fotballstyret skal ha samling den 24. september. De skal evaluere driften av 2016
sesongen.



Utbygging av Trondalen Barnehage
- Det ligger en tinglysning i grunnboka om bruksrett på vår tomt 50/51. Dette gjør
at vi velger og ikke gå videre med evt. utleie av tomt til Trondalen Barnehage.
DL sender brev til Trondalen Barnehage.



Hjertestarter kurs
- Vi har søkt Lions Fredrikstad om midler til å avholde 2 stk. hjertestarterkurs.



Driftsmodell Gresvik IF
- Vi mener at økonomimodellen til Gresvik IF fortsatt er god. Det må allikevel
gjøres en undersøkelse på dugnadsbiten til klubb, slik at alle bidrar. DL med
gruppeledere setter seg ned og finner en fornuftig løsning for å optimalisere
driftsmodellen.



Idrettens forsikringssenter => Ny polise?
- Vi har fått et tilbud fra idrettens forsikringssenter vedr våre forsikringer. Det er
en meget krevende jobb og skulle sammenligne ulike tilbud opp imot hverandre,
når egenandeler og dekning har litt forskjellige summer. Vi mener at det nye
tilbudet er likt med eksisterende forsikring, og velger da å bytte. Vi sparer ca.
6000.- kr pr år og mener at det er gunstig å være knyttet opp mot NIF.

2. Økonomi
I kasserers fravær informerte DL om dagens situasjon.
 Vi har jobbet knallhardt med purringer på kontingenter, papir og sokker. Dette har
gitt resultater og august ble en måned med 200.000 i overskudd. Vi har fortsatt et
godt stykke arbeid å gjøre, for vi er fortsatt 300.000 bak budsjett.


Likviditeten er på bedringens vei, og vi har nå kr 413.000.- på bank.
Dl presiserer at GIF på ingen måte er friskmeldt enda.



Kommende inntekter:
- Salg av papir
- Deltakeravgift barneidrett
- Salg sokker => Håndball
- Grasrotandelen er også økende.



Avtale om klesinnsamling. Gresvik IF har fått 4 containere på Gressvik. 1 i Trondalen,
1 ved Gressvikhallen, 1 ved Rema 1000 Ålekilene og 1 ved Rema 1000 Ørebekk.
Det er regler for hvordan vi får lov til å merke dem gjennom avtalen med Right to
play. Vi venter på avtalen fra NIF, før vi går videre med merking og informasjon til
våre medlemmer.



Hovedstyret har fått en forespørsel om forskudd på oppstarts midler av 2008 kullet.
Med det stramme fokuset vi har på økonomi, velger hovedstyret å opprettholde
overføringer av oppstarts midler til Januar.



3. Representasjon
 Silje Lægreid, Camilla Thorkildsen og Eivind Pettersen har vært på samling i regi av
FRID 17/8. Temaet var Empatisk barneidrett
 Camilla Thorkildsen og Karoline Helminsen har vært på obligatorisk fagsamling hos
FRID.
 Marius Rustøy Hansen har vært på jentefotballsamling i regi av ØFK.

4. Post/mail
 Ingen saker er kommet inn via post/mail siden sist.

5. Orienteringer fra gruppene
Fotball:
 Vi har hatt minifestvalen for de som er født 2010, her var det over 20 lag og det var
stor aktivitet.
 Vi jobber med å få nye og flere inn i styret.
 Vi skal ha ett heldagsmøte i styre og med koordinatorene om veien videre.
 Vi vil ha ett møte med Helge(konsumgruppen) sammen med Morten Hanssen,
Morten Helminsen og Hanne. Dette for å se om vi kan bedre innkjøpsrutinene.
Bør også her sjekke om hvilke avtaler som gjelder for maske og Norengro, tenker da
på innkjøp av do papir og tørkeruller.
 Vi jobber med å sette opp kontrakter for A lag og junior om hva vi krever tilbake i
form av salg av for eksempel dopapir.
Sykkel:





Alle fellesturer er igang og det er godt oppmøte på jenteturer, fellesturer,
ungdomsturer og funksjonshemmede turer.
Vi skal i løpet av oktober får laget noen nye klopper i marka. Klopp fra vanntårnet og
sydover har vi fått sponset av Trondalen Utvikling og en annen klopp nord i marka
har kommunen betalt for.
Vi skal arrangere en utforkonkurranse i Kjærringåsen i slutten av oktober.

BIG:







Alle gruppene er nå i gang med trening inn og ute.
2011-kull har fått oppstarts hjelp av Silje og Camilla.
Barneidrettsdagen 28. august var en suksess tross regnvær, det møtte om lag 70 barn
som fikk prøvd ut diverse aktiviteter. Vi fikk inn 6000,- i overskudd denne dagen. Vi
møter noen utfordringer med å hanke inn frivillige foreldre til de ulike
aktivtetspostene, dette må vi ta en vurdering på til neste år. Alternativ kan være å
bruke junior/senior spillere mot en evt. kompensasjon slik at vi er sikre på at alle
postene blir fulgt opp og at barna får mest mulig utbytte av aktivitetene.
Flere av gruppene skal være med på «Eatmovesleep-cup (Bendit) i slutten av
september, dette er stor stas!
Eivind Pettersen jobber med å få på plass politiattester for alle ressurspersoner i BIG.



Vi har fått noen frustrerte tilbakemeldinger fra trenere som har mandagstreninger i
Trondalen, da de ofte blir «vist bort», da det skal være kamper for de eldre kullene.
Det er forståelig at kamper må prioriteres, men det blir en utfordring å aktivisere
20/40 barn uten noen plass å gjøre av seg. Kan vi ha en mer tilgjengelig
aktivitetskalender? Slik at det blir enklere for trenerne å være klar over dette i god
tid før treningen.

Håndball:




Mange lag har deltatt på oppstarts cuper.
Det har vært seriestart for de eldste lagene, og senior laget hadde første
hjemmekamp i hallen 13. september med ca 250 stk på tribunen.
J-18 laget arrangerer gjensidige håndballskole i høstferien. Er for barn i 1. – 6. klasse.

Møtet startet 19.00 og ble avsluttet 21.05.

Referent 20.09.2016
Morten Helminsen
Daglig leder

