Hovedstyremøte GIF 13.10.2016
Tilstede: Tormod Hermansen, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Pål Valbjørk, Morten
Hansen og Morten Helminsen.
Forfall: Ingrid Sandrud, Cathrine Åneby, Alexander Martinsen og Silje Lægreid.

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging
Klubbhåndbok-oppfølging: Det ble gjort noen små justeringer/oppdateringer i del 1, under
fellesbestemmelser. Utarbeide en «fane» som omhandler våre samarbeidsavtaler.
HB del 3, er nå tilnærmet klar.
Målsettinger- oppdateringer: HS jobber godt med sine målsetninger.
Fotball jobber med sine målsetninger og har mål for 1-3-5 år fremover.
Klubbrelaterte mål må ha stort fokus i gruppene.
Årshjul: Valgkomitéen er kontaktet.
Søknadsfrist for leie av Østfoldhallen er 1. november.
OBS! Budsjettarbeidet for 2017 starter i november.
Utbygging av barnehage: DL har sendt brev.
Hjertestarter kurs: Har fått penger av Onsøy Lions til å holde kurs, håndball får kurs først
siden de er i sesong.
Forsikring: Avtalen med IF er sagt opp fra 10. november og nytt forsikringsselskap blir
Idrettens Forsikringssenter (IFS).

2. Økonomi
Kr. 268 000 på bok.
Venter på 188 000kr i spillemidler, som er forskuttert.
Økonomien beveger seg i riktig retning men ennå er det langt bak budsjett.
Det er store forskjeller mellom håndball og fotball, mens håndball er omtrent i pluss står
fotball alene for omtrent hele underskuddet ca 265 000kr.
Det har vært rekord på salg av papir denne gang.
Det er bra inngang på medlemskontingenter.
Omsetning over 5mil: Vi kommer med all sannsynlighet til å komme over 5mil i omsetning og
da er vi lovpålagt og ha en registrert revisor neste år.
DL tar en runde på dette.

Mobilt betalingssystem av kontingenter:
Systemet virker spennende, men har noen kostnader og utfordringer, som må sees på.
Vi går for en intensjonsavtale, som ikke binder oss!
Plan for kunstgresspakke: Kommunen har vedtatt at vi får nytt dekke på KG i 2018, med
egenkost på kr. 800 000 og en ny bane i 2019 med en egenkost på kr. 2,1 mil. Men ingenting
er endelig før kommunens budsjettmøte i desember.
Vi må se på mulige løsninger for finansieringen av dette.

3. Representasjon
Tormod har deltatt på FRID ledermøte 21.09 og høringsmøte om nye Fredrik 2 den 11.10.

4. Post/Mail
Mottatt Mail angående bruk av GIF logo på en strikkegenser, HS har godtatt bruk av logo,
Mottatt Mail angående 0 betalingsevne. DL undersøker med FRID angående støtte.
Barna får trene inntil videre.
Videre behandling utsettes til neste møte.
ØIK diverse kurs: ikke aktuelt.
Gratis temakveld BIG: Snakker med BIG om det er noe for dem.
Bilsenter A/S om utdeling av fordelskort, HS er positiv til dette. Forslag avventes.
NorgesRabatt kort: Vi sier nei til dette.

5. GIF 95 år 2017
Skal vi markere det på noe vis? Tanker og ideer må fremkomme snarest.
Se på muligheten til og lage en jubileums-avis, som skal deles ut til alle husstander på
Gressvik.

6. Orientering fra gruppene
BIG: Treningene går så det suser! Mange barn og mye moro i barneidretten.
Camilla har hatt møte med 2011 kullet, trener og hjelpetrenere er på plass.
Monica Hegge skal ha en gjennomgang av nettsiden for 2011 trenere.
Vi opplever utfordringer med innbetaling av medlemsavgift, det er mange som ikke mottar
fakturerer da de ofte havner i søppelpost eller at mailadressene er feil.
Morten skriver ut fakturaen til meg i papirform til de som ikke har betalt. Jeg leverer disse
videre til lagledere som da står ansvarlig for å følge opp dette. Vi håper at innbetalingene
kommer på løpende bånd fremover.

Vi bestiller noen nye trenergensere til de nye trenere og kjøper inn litt utstyr til gymsalen på
Rød. Vi kjøper også inn overtrekkvester som skal ligge sammen med draktene i Trondalen,
slik at vi har dette tilgjengelig på turneringer. Camilla kjøper inn nye førstehjelpssekker til de
gruppene som ikke har det.
Vi skal ha et møte med Morten for å finne en løsning på muligheten for at hver gruppe har
sin egen konto, som skal dekke utgifter hver enkelt gruppe har, f.eks. deltakelse på
turneringer, utstyr og evt. bekledning.
Aktivitetsdagen til BIG blir utsatt til nyåret, vi har satt datoen til 14. januar, skal sende ut
invitasjon til alle ressurspersoner i BIG i november og håper på godt oppmøte.
Camilla og Silje deltar på FRIDs Hankøseminar.
Håndball: Serien er godt i gang for alle lag og prestasjonene er gode på alle nivåer. J-18 har
vært i Bergen og spilt Lerøy kvalifisering, dessverre røk de ut der og er ikke med videre.
Nytt av sesongen er at de fleste hjemmekamper til vårt senior lag spilles på tirsdager kl.
18:30, vi har oppnådd ønsket effekt med dette og har masse publikum og god stemning på
disse kampene.
Prosjekt Bring har nå sett dagens lys og har hatt dens første samling, neste samling er alt
planlagt. Dette prosjektet består av spillere fra klassene 01-02 og 03,formålet med
prosjektet er delt. Vi gir her et tilbud til de som har behov for det ”lille” ekstra, man har en
arena hvor de får trene med spillere på samme nivå. Utover dette har prosjektet det
formålet at vi skal forsøke å få frem et 16 års lag for kvalifisering til Bring (i fravær av å ha ett
00 lag)
Håndballstyret har etter pålegg fra hovedstyret hatt stort fokus på økonomi, dette har
resultert i at vi nå er godt i balanse og med en EK på over 500 000kr for avdelingen. Tiltakene
som er satt inn i kiosken som større vareutvalg osv begynner ”å høste frukter” både i form av
større omsetning og inntjening, vi forventer at den samme trenden vil fortsette i tiden
fremover.
Håndball styret har i lengre tid følt at man ikke helt har hatt kontroll på driften av dommere i
avdelingen, det har vært flere løse tråder og situasjoner som ikke helt har vært i tråd med
hvordan gjeldende systemer fungerer i vår avdeling. Årsaken til hvorfor det har vært slik har
ikke vært fokus, derimot er nødvendige tiltak foretatt for å få satt alt inn i det rette
systemet.
12. og 13. oktober får vi fotograf på besøk, det skal tas lagbilder av alle lag samt bilder av
enkeltspillere. Lagbildene vil bli satt i rammer og henges opp i kafeteriaen.
Fotball: Sesongen nærmer seg slutt etter varierende resultater.
Masse møtevirksomhet om treningstider og trener kabal som skal løses.
Hatt ett heldagsmøte en lørdag med gjennomgang av 2016, om hva vi har oppnådd og hva vi
kan bli bedere på.
Fotballen har satt ned en gruppe som skal lage en målsetning for fotballen, vi kaller dette en
1-3-5 års plan. Her tar vi opp hvor står vi økonomisk, anlegg, tiltak for aktivitet med mere.
Vi skal ha ett Stormøte fredag 28. oktober for alle trenere og lagledere med sosialt etterpå.
Vi har en klar målsetning om at kiosken skal stå ferdig med alt tiltenkt utstyr til uke 7, slik at
vi har god tid for oppfylling av varer etc. og at alt er klart til seriestart.

Sykkel: Alle fellesturer går sin gang og vi har hatt en jevn økning i jentegruppa.
Funksjonshemmende turene har færre påmeldte, noe som sannsynlig skyldes været og
temp. Dette tas opp til året igjen.
Vi skal være ansvarlig arrangør av et lavterskel utforrenn i Kjærringåsen, som arrangeres for
tredje året på rad.
Fredag 14.10 så vises Red Bull Ram Page på storskjerm i Trondalen og det blir servert pizza
og brus. Dette er en sosial happening der vi samles for å se et av verdens råeste
sykkelarrangement.

7. Eventuelt
Ingen saker.

Neste hovedstyremøte: 17.11.2016
Referent: Marianne Antonsen

