Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 20.09.2017.
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:
Tilstede:

2017-8
20.09.2017
19.00-21.30
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Arne
Morten Johannessen, Stig Grønvold, Pål Valbjørk, Eivind Pettersen og Morten
Helminsen.

Sakliste
Vi får besøk av ØIK klokken 19.00. De er på klubb-besøk!
ØIK v/Christian A Karlsen snakket varmt om GIF og det arbeid som nedlegges i klubben.
Tilbud om bistand fra krets står åpent og flere nyttige kurs ble gjennomgått.
Styrearbeid i praksis, virksomhetsplan, valgkomiteens arbeid, årsmøtegjennomføring mm.
Viktige kurs for både nye og gamle, samt for gruppestyrene.
Ungdomsløftet, der ungdomsutvalg opprettes er et stort fokus og her bør GIF gjøre noe.
Tilfeldig eller ikke, men det har hvert tema og nå kan det bli en realitet i håndballen, der
noen ivrer for dette. Vi vil gi den støtte vi kan for at dette kommer i gang, forhåpentligvis i
hele klubben.

Vedtakssaker:
17-29 Godkjenning av protokoll fra møte i august.
17-30 Økonomisk oversikt pr. 31.08.17. jf Regnskap
17-31 Arbeidskontrakt/Lønn daglig leder.

.

Oppfølging
17-03 Klubblotteri 2017
17-13 Prosjekt hall
17-22 Manglende verv?
17-27 Marka-områdene. Pål informerer?
17-28 Ny sjekkliste – Gjennomgang av punkter til oppfølging i gruppestyrene

Orienteringssaker:







Års hjul
Fremdrift rehabilitering Kunstgress.
Aktivitetsrapport for Fredrikstad idretten
Stormøte
Damegruppe
Nyhetsbrev/ Orienteringer fra gruppene.

Vedtakssaker
Sak 17-29, Godkjenning av protokoll fra møte i august.
Bakgrunn:

Protokoll sendt ut pr mail for godkjenning i forkant.

Vedtak:

Protokoll godkjent pr mail 31.08.2017, og publisert.

Sak 17-30, Økonomisk oversikt pr 31.08.17. jf. regnskap.
På konto pr 20/9, 2017 har vi kr. 758.000.- i tillegg har vi kr 70.000 i gevinstgaranti på sperret
konto, som blir låst opp av lotteri-tilsynet når lotteriet er ferdig.
Resultat regnskapet viser et overskudd på kr 47.000.- Budsjettet var på kr 122.000, så et
negativt avvik på kr 75.000.Hovedstyrets avdelinger viser følgende:
ADM: Overskudd på 54. 000.-, men allikevel 30.000 bak budsjett
BANE: Underskudd på 222. 000. Dette er 22.000 dårligere enn budsjettert.
BYGG: Underskudd på 193.000. Dette er 21.000 dårligere enn budsjettert.
KUNS: Overskudd på 236. 000. Dette er 18.000 dårligere enn budsjettert.
Totalt er vi kr.125.000 i underskudd, noe som er kr.91.000 dårligere enn budsjettert.
Vi har mottatt kr. 73.000 i mva-kompensasjon for aktivitetsparken (TUFT), og det retter jo
opp total inntrykket. Alt i alt er altså underskuddet på hovedstyrets avdelinger kr.18.000.Hva skyldes så dette:

BANE: Her er det traktorvedlikehold og bygging av ballbinge som er de store synderne. Dette
har kostet oss dyrt, det positive er allikevel at det er gjort grep for å unngå disse kostnadene i
fremtiden. Ballbingen som vi fikk av lokalsamfunnet på Cicignon kostet oss 70.000 å sette i
stand. Av dette skal vi betale 35.000 i et spleiselag med FAU og Hurrød skole. Vi har
fakturert FAU kr 35 000, som vil bli synlige på september regnskapet.
BYGG: Gjøre i stand kiosken er den store overskridelsen her. Dette kostet litt mer enn vi
hadde beregnet. I tillegg har strøm og kommunale brukt 20 000 mer enn budsjett.
KUNS: Har mangler vi 25 000 i sponsor inntekter. Kanskje den mest utfordrende biten å få på
plass, men har et godt håp om at det skal gå. I tillegg er det fortsatt utestående kontingenter,
så resultatet her vil bedre seg.
Total leverandørgjeld: Kr.128.000.- (Regninger som ikke er betalt) Vi har også mottatt
kr.40.000 i tilskudd fra kommunen. Dette er midler som er bundet opp, og vi må derfor ta på
oss en kostand til på kr 40.000 i tillegg til det som er nevnt.
Utestående kunder: Kr. 30.000.Utestående kontingenter: Kr.122.000.- Tallet er nok ikke helt riktig.
Trenere og lagledere er ikke flinke nok til å vedlikeholde lagslister.
Gruppene må her ta et større ansvar!
Lager av sokker tilbys rimelig til lag som ønsker å tjene penger.

Sak 17-31, Arbeidskontrakt/lønn daglig leder.
Henviser her til egen oppsummering oversendt styrets medlemmer..

OPPFØLGING
Sak 17-03, Klubblotteri 2017.
Mye positive tilbakemeldinger på lotteriet.
DL har vært i kontakt med lotteritilsynet og vi slipper og punsje inn alle solgte lodd med
navn, usolgte lodd skal med i trekningen.
Loddbøkene må innleveres DL senest 30. sept. Helst 25.sept som gruppene selv har sagt.
Leder bistår DL med håndtering av usolgte bøker før trekning.

Sak 17-13, Prosjekt hall.
Bakgrunn:

Det ble på forrige møte bestemt at ett utvalg skulle settes ned, med
representanter fra hovedstyret og gruppa.

Vedtak:

Utvalg så langt ikke nedsatt, hovedstyret blir representert med leder TH og
fotballeder AMJ, gruppa utpeker 2 (ansvar AMJ), samt at DL deltar.

Sak 17-22, Manglende verv.
BIG har skaffet et varamedlem til valgkomiteen, Hanne-Guro Gellein Berg.
Varamedlem til kontrollkomiteen mangler fortsatt. (SYKKEL)
Økonomiansvarlig, der nærmer det seg en løsning.
Sak 17-27, Marka-områdene.
Fredrikstad kommune hadde innkalt til 2 møter der marka-grensene og konflikter mellom
brukere av marka var tema.
GIF var representert med stisyklistene på begge møter.
Her ble diskutert mye angående konflikter mellom de forskjellige brukere av marka og hva
som kan gjøre at det blir bedre forhold mellom brukerne.
Her jobbes også mye med å beholde marka-grensen og ha grønne lunger, samt bevare grønne
områder.

Sak 17-28, Ny sjekkliste-Gjennomgang av punkter til oppfølging i gruppestyrene.
Bakgrunn:

Sjekkliste med oppgaver gruppene skal gjennom i løpet av sesongen.
Gruppene kommer med sine egne forslag.

Vedtak:

Gruppestyrene jobber videre med sine egne sjekklister.

Orienteringssaker
Årshjul:
Mangler møtedatoer fra håndball, BIG og sykkel.
Julebord bestilt på Odin kro, fredag 1. desember, DL sender ut invitasjon.
Hankø seminar 14. og 15. oktober. Påmelding senest 25/9 via www.frid.no

Fremdrift rehabilitering kunstgress:
NFF har vært i Fredrikstad og laget en tilstandsrapport på kunstgressbanene, for vår
bane sa rapporten at banen var veldig slitt på sørsiden og brukbar på nord, så det
oppfordres til mer bruk av nordsiden.
FRID og klubbene vil purre videre på kommunen ang tidsaspekt for rehabiliteringen.
Tips fra en lagleder i FB om tiltak, som gavebrev, vedr økonomisk støtte til
oppgraderingen av banen sees på.

Aktivitetsrapport for Fredrikstad idretten uke 41:
Ansvarlige for registreringen i GIF er DL, for gruppene er, Caroline H i håndball, Arnie i
fotball, Pål for sykkel og Eivind for BIG.

Stormøte:
Møte bestemt at skal avholdes i januar 2018. Innspill på saker fra gruppene?

Damegruppe:
Gledelig og positivt at denne er i gang igjen!
Er dette et tilbud for hele GIF, eller for fotball? Spørsmålet har blitt stilt vedr festen.
Bør ting formaliseres ifht organisering, intensjon, økonomi osv?
Gruppa får «sette» seg før ting sees på videre.

Nyhetsbrev/ orientering fra gruppene:
For å spare tid, skulle orienteringer minimaliseres og erstattes med nyhetsbrev månedlig.
Ikke alle grupper har fulgt opp dette, så en «reemainder» var på sin plass.
NB! Viktig at alle gruppereferater formidles og publiseres fortløpende.

Andre orienteringer:
Nytt lys i store sal må på plass snarest, derfor iverksettes «prosjekt spotter» straks.
For å spare noe, bidrar vi selv med det vi kan.
Internundersøkelse vedr utstyrsleverandør iverksettes av DL.

Neste hovedstyremøte 18.10.2017.

Gressvik, 24/9-2017.
Marianne Antonsen, sekretær

