Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 17.10.2018
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2018-9
17.10.2018
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Grete Pettersen, Roy H Jakobsen, Marianne Antonsen,
Arne Morten Johannessen, Hanne Holmstrøm Karlsen, Johnny Petersen,
Daniel Trandum og Morten Helminsen.

Forfall:

Ingunn Løvhaug

Sakliste
Vedtakssaker:
18-33 Godkjenning av protokoll fra møte i september.
18-34 Økonomisk oversikt pr. 30.09.18.
-Utestående fordringer
-Kommentar fra komité vedr kontingent 2019
-Lån til rehabilitering
18-35 Innspill fra Håndballavd. => Se på mulighet for annen farge på draktshorts?
Oppfølging
18-04 Klubbhåndbok, GDPR – signere taushetserklæring.
18-13 Lotteri
18-16 Kommuneplanens arealdel.
18-20 Ny kunstgressbane.

Orienteringssaker:



Årsplan
Orienteringer fra gruppene

Vedtakssaker
18-33 Godkjenning av protokoll fra møte i september.
Protokoll fra september møte godkjent pr mail 09.10.2018

18-34 Økonomisk oversikt pr. 30.09.18.
Kr. 1 307 000 på bok og det er kr. 120.000 bedre en sist måned.





Samtlige lag har positiv egenkapital.
Håndballavdelingen venter på besøk fra økonomiansvarlig.
Arnie, Morten og Grete har sett på en ny måte for å betale kontingent på, der en eks
kan jobbe dugnad for å betale. Det skal jobbes videre med dette.
Rehabilitering av kunstgress: Kostnad kr. 800 000. Lån opptas for å håndtere dette.
Årsmøtevedtak (2016) gav styret fullmakt til å håndtere dette.

18-35 Innspill fra Håndballavd. => Se på mulighet for annen farge på draktshorts?
Bakgrunn: Flere jenter i alderen 12-16 år har ytret ønske om en annen farge på draktshorts,
da den hvite er tynn i stoffet og pubertetsproblemer skaper problemer.
Vedtak: Johnny tar saken tilbake til håndballstyre, før HS fatter en endelig avgjørelse.

Oppfølging
18-04: De fleste grupper har nå skrevet under på taushetserklæring.
18-13: Lotteriet er trukket og vinnerne er kontaktet.
18-16: Ingenting nytt og saken er under behandling i kommunen. Roy holder tråden.
18-20: Fortsatt uavklart. Ny prioritering flytter oss nedover på listen, vi har innvendinger.

Orienteringssaker
Årsplan:




Valgkomitéen er vekket.
24. okt. Lærer og forsker på bl.a mobbing, Jan Christian Häckert, holder foredrag om
påvirkning, motivasjon og mobbing blant barn og ungdom.
30. nov. Julebord på Odins kro.

Orientering fra gruppene:





Se gruppenes referater og nyhetsbrev på våre hjemmesider.
Fotball: Bysamarbeidet-FFK.
Håndball: Sonderinger vedr utvidelse av Gressvikhallen.
Sykkel: Åpning av pumptrack og lystenning i november.

Eventuelt



Handle/klubbkvelder med Torshov Sport og Craft i Trondalen.
Håndball 12. november og fotball 14. november.

OBS! Neste hovedstyremøte 21. november 2018.

Gressvik 21.10.2018
Referent: Marianne Antonsen

