Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 14.06.2017
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2017-6
14.06.2017
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Cathrine Åneby, Stig Grønvold, Eivind Pettersen,
Kjetil Føreid, og Rasmus Leiro (stedfortreder for Pål Valbjørk)

Forfall:

Marianne Antonsen, Arne Morten Johannessen

Andre:

Daglig leder Morten Helminsen

Saksliste
Vedtakssaker:
17-20 Godkjenning av protokoll fra møte i mai.
17-21 Økonomisk oversikt pr. 31.05.17. jfr. regnskap
17-22 Manglende verv – Tiltak?
17-23 Mediehåndtering jfr. vedlegg 1.
17-24 Skade på bil i Trondalen jfr. utsendt mail 6/6-2017
Oppfølging
17-03 Klubblotteri 2017
17-13 Prosjekt hall
17-16 Oppstartstøtte for nye lag i GIF.
Orienteringssaker:






Klubbhåndbok
Års hjul
Orienteringer fra gruppene.
Fremdrift rehabilitering Kunstgress.
Aktivitetsrapport for Fredrikstad idretten



Møteplan 2. halvår (Ukedag og klokkeslett)
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Vedtakssaker
Sak 17-20, Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Bakgrunn:

Protokoll fra møtet 23. mai 2017 er sendt ut i forkant av møtet.

Vedtak:

Protokollen godkjent via mail 29/5, og ble publisert på våre nettsider.

Sak 17-21 Økonomisk oversikt pr. 31.05.17
Bakgrunn:

Vi har ikke mottatt fullstendig regnskap med rapporter fra Wican pr mai.
Dette skyldes litt problemer rundt inntektsføring av inntekter fra kiosk.
Vi må forbedre rutinene vedr rapportering. Dette for å holde orden på VIPPS,
bankterminal og kontanter.
Det ble allikevel presentert et foreløpig resultat pr 31. mai.
Vi har fortsatt et negativt resultat, nå på kr 355.000. Budsjettet viser at det
skulle vært 150.000 i pluss pr april, så det betyr 500.000 bak budsjett.
Vi har ca 350` for lite i inntekter, og har et overforbruk på ca 150`.
Regnskapet må gås nøye igjennom når det foreligger.
På konto pr d.d har vi kr 488.000.
Vi har fortsatt ikke økonomiansvarlig på plass.

Vedtak:

Foreløpig regnskap godkjent.

Sak 17-22 Manglende verv i Gresvik IF
Bakgrunn:

Vi mangler fortsatt noen poster i ulike verv og komiteer. Det mangler en
økonomiansvarlig, varamedlem valgkomite og varamedlem kontrollkomite.
Det ble diskutert ulike løsninger for avlønning av økonomiansvarlig, men
dette ble avslått, da denne posten nå er å regne som et vanlig styremedlem
med fokus på økonomi. Gresvik IF ønsker ikke å måtte starte opp med
styrehonorarer.

Vedtak:

Alle må holde ører og øyne åpne for evt personer som kan være
økonomiansvarlige. BIG og sykkel samarbeider om å finne et varamedlem til
valgkomiteen. Sykkel prøver å finne et varamedlem til Kontrollkomite.

Sak 17-23 Mediehåndtering.
Bakgrunn:

Det er utarbeidet en ny mediehåndteringsplan.
Prosedyren heter: GIF.01.30 Felles_MEDIAHÅNDTERING-v1706

Vedtak:

Ny mediehåndteringsplan er gått igjennom og godkjent. Denne er nå lagt ut i
klubbhåndboken på nettet. Gruppeledere videreformidler til sitt eget styre,
og videre ut til de som eventuelt må kjenne til denne planen.
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Sak 17-24 Skade på bil i Trondalen
Bakgrunn:

En bil, parkert inntil Gressbanen ble truffet av en ball. Dessverre traff ballen
vindusviskeren forkjært, og rute knuste og ble pulverisert. Bileier har sendt
forespørsel om å få refundert sin egenandel på kr 2000.-

Vedtak:

Vi mener at parkering på et idrettsanlegg er en risikovurdering bilfører selv
må ta. Det ble derfor besluttet at vi ikke dekker egenandelen til bilfører.
Vi gjør tiltak for å informere besøkende om risikoen ved å parkere på et
idrettsanlegg.
Oppfølging

Sak 17-03 Klubblotteri 2017
Bakgrunn:

Vi har fått inn noen flere premier, og premieverdien nærmer seg 40.000.Vi er allikevel ikke i mål, og må innse at vi må kjøpe noen premier.

Vedtak:

Vi må avslutte nå, slik at søknad om lotteri kan settes i gang. Vi må kjøpe inn
manglende gevinster. Daglig leder undersøker medlemstallene på nytt slik at
vi ikke søker om unødvendig høy omsetning.

Sak 17-13 Prosjekt hall
Bakgrunn:

Det er gjennomført forhåndskonferanse med kommunen

Vedtak:

Forhåndskonferanse med kommunen er gjennomført, og prosjektet er mulig
å gjennomføre. Det avholdes nytt møte i prosjektgruppe 15/6-2017

Sak 17-16 Oppstartstøtte i Gresvik IF
Bakgrunn:

BIG fikk i oppgave å se på muligheten for å øke oppstartstøtten.

Vedtak:

Fra neste år av hjelper BIG til med en oppstartstøtte på kr 5000.- pr gruppe.
I tillegg til dette legges det til rette for dugnadsarbeid i regi av Eivind
Pettersen.

Orienteringssaker
Klubbhåndbok:




Årshjul:

Klubbhåndbok del 1 Felles er oppdatert med følgende prosedyrer:
GIF.01.06 Felles_ORGANISASJON OG ROLLER-v1706
GIF.01.15 Felles_KRISEHÅNDTERING-v1706
GIF.01.17 Felles_ØKONOMI-v1706
Oppdateringene godkjent av hovedstyret og Kjetil Føreid publiserer.
Årets Hankøseminar avholdes 14/15 oktober i regi av FRID.
Årets tema er Relasjoner i idretten.
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21. august arrangerer GIF et treff på klubbhuset, for våre nye og gamle
naboer. Alle grupper må være representert. Fotballen tar ansvar for
arrangementet.
BIG dagen er flyttet til 2. september grunnet cup på stadion den
opprinnelige datoen, 26. august.

Orienteringer:
BIG:

BIG har laget sitt nyhetsbrev som er publisert på nett.
Silje Lægreid ansettes som ny fagansvarlig.

Sykkel:

Har nå anskaffet klubbtrøye, som selges til medlemmene. Det er en
stor stisykkelfestival i Trysil i juni, og mange av våre er med der.

Fotball:

Sesongen går sin gang, med serieledelse for senior og G14 vant sin
våravdeling. Arnie og Kjetil Føreid har deltatt på kvalitetsklubb
samling. Det kommer nye krav og frister som følges opp av avdelingen.
Vi har fått egne kvalitetsklubbveiledere og hjelpere. Dette er Bjørn
Brevig fra Kvik Halden og Jorun Frydenlund fra Navestad/ØFK

Håndball:

Gjennomført Fredrikstad Cup med masse glede. Gresvik IF har vært
godt synlige i avisen, takket være blå flagg, luer og parykker.
Håndballen skal reise på felles klubbtur til Junicupen i Uddevalla, og
lager et nyhetsbrev derfra. Avdelingen har blitt tildelt Loppetassen og
minirunde 4 i kommende sesong. Har utfordringer rundt politiattester
og system rundt dette, og det tas tak i dette umiddelbart.

Fremdrift KG:

Tormod har deltatt på informasjon om kunstgress i Fredrikstad
kommune. Kommunen har nå fått på plass en prosjektleder, og laget
en fremdriftsplan. Kråkerøy og Trosvik sine baner er forsinket og vil bli
tatt tidlig 2018. Det betyr at vi kanskje ikke er i gang før sent på våren,
men vår bane skal prosjekteres i høst. NFF anbefaler fortsatt gummi
som innfyll, men det kan komme andre krav, f.eks at det skal være
plass til et snødeponi.

Aktivitetsrapport:

FRID og Fredrikstad kommune skal lage en aktivitetsrapport. Alle
klubber skal gjennomføre dette i uke 41. Vi kommer tilbake med
informasjon om denne tidlig høst, men gruppestyrene må hjelpe til
med å innhente rapporter.

Møtedatoer høst:

23.august, 20.september, 18. oktober, 15.november og 13.desember.
Årshjul oppdateres og publiseres.
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Tilslutt et lite hjertesukk:

Gresvik IF er en klubb i utvikling og det er kjempebra,
for det må til skal vi nå våre mål. Det daglige arbeidet
må allikevel ikke glemmes, og det er viktig at vi nå
stopper opp og tenker igjennom hverdagen.
ER vi flinke nok til å utføre daglige oppgaver?
Hovedstyret foreslår at det lages en sjekkliste som
gruppestyrene må gå igjennom i løpet av sesongen.
Punkter som kan være med er dugnader, politiattester,
info om kontingenter, hvordan behandler vi anleggene
våre?

Neste styremøte er satt til onsdag 23/8-2017 kl 19.00 i liten sal.

Gressvik 22/6-2017.
Referent
Morten Helminsen
Daglig leder
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