Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 17.01.2018
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2018-01
17.01.2018
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede: Tormod Hermansen, Catrine Åneby, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Arne Morten
Johannessen, Stig Grønvold, Eivind Pettersen, Rasmus Leiro og Morten Helminsen.
Sakliste
Vedtakssaker:
18-01 Godkjenning av protokoll fra møte i november.
18-02 Økonomisk oversikt pr. 31.12.18. jf Foreløpig regnskap
.
18-03 Utstyrsleverandør? Gjennomgang av undersøkelse.
18-04 Klubbhåndbok, seksuell trakassering og overgrep, politiattest og reisepolicy
18-05 Fordeling kick-back Torshov sport.
18-06 Fordeling sponsormidler Scantrade/Umbro
Oppfølging
17-34 Engasjement 50 % stilling-fotball.
17-37 Budsjett 2018
17-38 Årsmøte

Orienteringssaker:






Års hjul
Fremdrift rehabilitering Kunstgress.
Stormøte
Nyhetsbrev/ Orienteringer fra gruppene.
Arealplan Fredrikstad Kommune

Vedtaksaker:
18-01, Godkjent pr mail 22.11.2017.
18-02, Et fantastisk resultat for GIF, en halv million i overskudd og alle avdelinger i pluss .
Noen endringer tilkommer. Endelig regnskap vedtas 14/2.
Bra jobbet i alle grupper!

18-03, Bakgrunn: Det ble sent ut en medlemsundersøkelse der ønsket var å se hva
medlemmene mente om vår utstyrsleverandør.
Det var 60 stk. som svarte på undersøkelsen og de var ganske samstemte om hva de
mente. Lokal butikk, kvalitet, design og lav pris til lagene.
18-04, Klubbhåndbok:
Seksuell trakassering:
Her gikk vi gjennom kapitelet og gjorde noen små endringer ifh. utsendt skisse.
Politiattest:
Alle som har en rolle i barne- og ungdomsavdelingen må levere politiattest.
DL har ansvaret, men ønsker en smidigere måte og organisere dette på, så det er
nedsatt en gruppe der Stig, Arnie, Eivind og Morten skal se på dette.
Reisepolicy:
Presiserer at øvelseskjøring til arrangement i regi GIF ikke er lov.
18-05, Fordeling kick-back Torshov sport:
Fotball kr. 15000, Håndball kr. 10000, BIG kr. 5000.
18-06, Fordeling sponsormidler Scantrade/Umbro
90 000 til fordeling: FB kr. 35000, HB kr. 25000, BIG kr. 20000, ADM kr. 10000

Oppfølging
17-34, Frode Hansen ansatt i en 50 % stilling fra 01.01.2018 til 31.10.2018.
17-37, Budsjett 2018:
Gjennomgang av budsjettet for adm, noen endringer tilkommer.
Alle lag har ikke levert sine budsjett for 2018.
Endelig budsjett vedtas 14/2.
17-38, Årsmøte for 2017 vil bli avholdt 26.02.2018 kl. 18:30 i klubbhuset
Årsmøtet kunngjøres senest 27.01 på nett og Facebook.
Frist for forslag blir 12.02.
Offentliggjøring av saksdokumenter 19.02.
Årsberetning fra gruppene må sendes inn senest 05.02.
Dirigent er forespurt og kontrollkomite er informert.

Orienteringssaker
-

Årshjul: Oppdatert 17.01. Husk å sende inn datoer/oppdateringer.

-

Fremdrift rehabilitering av kunstgress:
Ligger inne i budsjettet for Fredrikstad kommune 2018, en innsigelse om bruk av
gummi granulat kan føre til forsinkelse.

-

Stormøte 19/1:
Da det var liten interesse for møte 19.01 ble dette avlyst og nytt møte ble satt til
tirsdag 13. mars kl. 1900.

-

Arealplan Fredrikstad kommune:
Jordet nord for grusbanen som var avsatt til idrettsformål, er nå solgt til en
boligutbygger, men GIF har sendt en innsigelse på dette gjennom idrettsavdelingen i
kommunen.

-

Orienteringer fra gruppene:
Se gruppenes egne referater.

Neste Hovedstyremøte: 14.02.2018.
Referent: Marianne Antonsen

