Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 23.05.2017
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2017-5
23.05.2017
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Cathrine Åneby, Arne Morten Johannessen,
Stig Grønvold, Silje Lægreid, Eivind Pettersen, Kjetil Føreid,
Pål Valbjørk

Forfall:

Marianne Antonsen

Andre til stede:

Daglig leder Morten Helminsen

Hovedleder Tormod Hermansen åpnet møtet med å ønske ny håndball-leder, Stig Grønvold,
velkommen til hovedstyret.
Tormod rettet også en hilsen til alle involverte rundt Gressvikingen. Et flott magasin som vi
bare har fått positive tilbakemeldinger på. Det bekreftes rundt bordet at gressvikingen
allerede har medført økt rekruttering.
Sakliste
Vedtakssaker:
17-14 Godkjenning av protokoll fra møte i april.
17-15 Økonomisk oversikt pr. 30.04.17. jf Regnskap
17-16 Oppstartstøtte for nye lag i GIF.
17-17 Ungdomsløftet – Unge inn i styrene? Jf mail av 13.05.17.
17-18 Idrettens tekstil innsamling. Jf vedlegg 1.
17-19 Hjerterstarterkurs – Avtale?
Oppfølging
17-03 Klubblotteri 2017
17-13 Prosjekt hall
Orienteringssaker:
 Håndball-styret
 Klubbhåndbok
 Årshjul
 Orienteringer fra gruppene.
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Vedtakssaker
Sak 17-14, Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Bakgrunn:

Protokoll fra møtet 19. april 2017 er sendt ut i forkant av møtet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
I fremtiden må nå hver og et styremedlem svare godkjent eller ikke godkjent,
når protokollen sendes ut fra hovedleder. Dette gjør at protokoll kan legges
ut raskere på våre nettsider.

Sak 17-15 Økonomisk oversikt pr. 30.04.17
Bakgrunn: Vi har mottatt fullstendig regnskap med rapporter fra Wican pr april. Dette ble
presentert av DL. Pr 30. april har vi et negativt resultat på kr 371.000. Budsjettet viser at det
skulle vært 120.000 i pluss pr april, så det betyr kr 500.000 bak budsjett. Hovedsakelig
skyldes dette omorganisering vedr fakturering av kontingenter. Utgifter og inntekter rundt
Gressvikingen har også krysset månedsskiftet april/mai og påvirker resultatet.
Senior og junior har negative resultater, men kontroll. Håndball damer senior har et stort
underskudd, og håndball-leder tar tak i sin avdeling.
GIF har fått bekreftet kr 61.000 i driftsmidler fra Fredrikstad kommune, og er innstilt til
kr 40.000 i vedlikeholdsmidler. Dette er også fra Fredrikstad Kommune, og går til lys i
sykkelanlegget.
På konto pr d.d. har vi kr 478.000 på konto.
Vi har fortsatt ikke økonomiansvarlig på plass.
Vedtak: Regnskapet er godkjent.
Sak 17-16 Oppstartstøtte i Gresvik IF
Bakgrunn: Det har kommet innspill om at oppstartstøtten lag får i GIF er lav. Pr i dag får alle
nye lag kr 5000.- i oppstartstøtte. Det menes at summen er svært lav og ikke er til hjelp.
Daglig leder informerer om vår driftsmodell, som er aktivitetsstyrt, og at oppstartstøtten
kun er ment som et bidrag. Tidligere fikk ikke lag oppstartstøtte i det hele tatt, men dette
var en støtteordning som ble innført, etter arven vi fikk av Bent Thorup Jensen.
Administrasjonen har ikke midler til å øke dette pr dags dato.
Vedtak: BIG får i oppgave å se på muligheter for å hjelpe gruppene i gang.
Sak 17-17 Ungdomsløftet – Unge inn i styrene.
Bakgrunn: ØIK ønsker at GIF, som en stor foregangsklubb, tar tak i ungdomsløftet.
Dette betyr at vi må engasjere ungdom i større grad. Dette kan gjøres gjennom at unge får
være med i styrene, det opprettes eget ungdomsstyre eller kanskje bare at vi lager komiteer
med trivselsledere.
Vedtak: Vi tar ikke tak i dette nå for vi må sette egen organisasjon før vi utvikler oss videre.
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Sak 17-18 Idrettens tekstilinnsamling
Bakgrunn: NIF og Right to play mener at tekstilinnsamlingen ikke har gitt det resultatet de
ønsket, og avtalen ble avsluttet 1.1.2017. UFF tar over alle containere og lager nye avtaler
med eksisterende lag og foreninger. UFF tar også av seg omprofilering av alle containere.
Vedtak: Vi blir med videre i prosjektet, og vi trenger ikke foreta oss noe i denne saken.
Sak 17-19 Hjertestarterkurs – avtale?
Bakgrunn: Det er ikke lenger pålagt å arrangere hjertestarterkurs. Vi har allikevel blitt
kontaktet av et firma, «Først til stede» som ønsker å lage en avtale med oss. Dette firmaet
er det samme firmaet som har holdt tidligere kurs på klubbhuset. Dette firmaet vil sørge for
at våre avdelinger blir kurset hvert 2. år som er de nye reglene. De tilbyr også
førstehjelpsmatriell til en svært gunstig pris.
Vedtak: Vi takker ja til en avtale vedr hjertestarterkurs.
Vi undersøker våre lokale bedrifter på førstehjelpsmatriell.

Oppfølging

Sak 17-03 Klubblotteri 2017

Bakgrunn: Vi har fortsatt ikke fått inn nok premier, og dette settes nå som siste frist til 15.
juni. Fullstendige premielister må være klare, før vi søker lotteritilsynet om godkjennelse.
Cathrine Åneby har laget et skriv som kan brukes til å tigge premier.
BIG melder også inn at BIG ikke kan pålegge sine yngste en loddbok, grunnet skriv som er
sendt ut om at BIG er en dugnadsfri avdeling. Sykkel nevner også at det kan bli vanskelig å
pålegge syklistene en loddbok. GIF stisyklister er allerede en av de dyreste sykkelgruppene å
være medlem av.
Vedtak: Hvem som skal selge lodd og ikke, ble vedtatt allerede på høsten 2016. Dette er
budsjettert og kan ikke fravikes nå. De eldste i BIG får en loddbok som må selges, de yngste
får også en loddbok og anmodes om å selge denne.
Premielisten skal være klar til 15.juni.
Sak 17-13 Prosjekt hall
Bakgrunn: Det er bestilt forhåndskonferanse hos kommunen, og vi har fått tid tirsdag
30.mai.kl 13.00.
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Vedtak: Hovedstyret pålegger daglig leder å stille på konferansen. Arne Morten Johannessen
bekrefter at han også stiller sammen med Tor Arne Borg.

Orienteringssaker
Håndball-styret

Håndballstyret er nå fulltallig. De har også utnevnt Adler Enoksen til
nestleder.

Klubbhåndbok

Kjetil Føreid har kontakt med Anders Lindskog vedr klubbhåndbok og
bekymringsmeldinger.

Årshjul.

Rekefest og onsøymesterskap i fotball utgår i 2017. BIG melder at de
avholder rekrutteringsdagen 26. august

Orienteringer
BIG:

Det er stor aktivitet i BIG om dagen. De har lag i seriespill i fotballen, og 2011
kullet deltar i minirunder. Det gjøres også et skifte med fagansvarlig. Silje
Lægreid tar over etter Camilla Thorkildsen.
Dette medfører at Eivind Pettersen tar over som leder av BIG.

Sykkel:

Sykkelgruppa får masse skryt for sin nye klopp (Bro) fra vanntårnet
mot hestemyrene. Positiv omtale etter sin cruxjam 21-23/4.

Fotball:

Petter Eiken representerer GIF i en nasjonal liga for 14 åringer. Ny
kiosk har blitt den suksessen som man håpet på. De ansvarlige er også
påmeldt et kurs som heter morgendagens idrettskiosk. Det er bra
trykk i Trondalen om dagen, og det jobbes nå med å bli bedre som
klubbvert. Seniorlaget topper 6.divisjon, og interessen er stigende
rundt laget. Keepertreningene utgår nå i sesongen, og det jobbes med
tiltak i helger. Avdelingen ønsker å avholde ny byttedag til høsten.

Håndball:

Avtale med dommere for sesongen 2017/18 er på plass. Avdelingen
har også avholdt et evalueringsmøte, hvor TK fotball Joar Dahle var
møteleder. Styret har positive meldinger tilbake etter møtet. Allikevel
sitter man igjen med et spørsmål om møtet kanskje ikke stod til
forventningen så lenge møtet ble kalt inn som evaluering. Håndballen
mangler fortsatt TK for de eldste. 3 kandidater er forespurt, men alle
har takket nei.

Tormod informerte at han hadde deltatt på en ØIK konferanse og at kontrollkomiteen har
fått sin instruks. DL har vært på et miniseminar om kunstgressdrift.
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Under orienteringer fra gruppene fremmet sykkelgruppa et forslag om det kunne være en
ide og lage et nyhetsbrev fra avdelingen i stedet for å ha posten orienteringer fra gruppene.
Nyhetsbrevet kan jo publiseres på nett, og deles på ulike sosiale medier. Forslaget ble godt
tatt imot, og vi utfordret avdelingene til å gjøre dette i forskjellige uker, slik at vi
opprettholder publiseringer av nyheter/blogger på våre nettsider.
BIG skriver i den første uken hver måned, sykkel i uke 2, håndball i uke 3 og fotballen i den
4. uken. Nyhetsbrevet kan sendes til Kjetil eller DL hvis de ikke ønsker tilgang selv.
Nyhetsbrevet trenger bilder, og det oppfordres til å legge med dette.

Neste styremøte er satt til onsdag 14/6-2017 kl 19.00 i liten sal.

Gressvik 27/5-2017.
Referent
Morten Helminsen
Daglig leder
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