Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 16.01.2019
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2019-01
16.01.2019
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Grete Pettersen, Ingunn Løvhaug, Marianne Antonsen,
Arne Morten Johannessen, Johnny Petersen, Daniel Trandum, Rasmus Leiro
og Morten Helminsen.

Forfall:

Roy H Jakobsen og Hanne Holmstrøm Karlsen.

Møte startet med at vi fikk besøk av Jørgen Olsen som fortalte om E-sport, han er 3 ganger
norgesmester i data spillet Rocket Leauge, han fortalte om hvordan vi som klubb kunne
starte med E-sport og hvilke verdier det kan tilføre oss som klubb.
Sakliste:
Vedtakssaker:
19-01 Godkjenning av protokoll fra møte i desember.
19-02 Økonomisk oversikt pr 31.12.18.
- Utestående fordringer.
- Lån rehabilitering bane.

Oppfølging
18-16 Kommuneplanens arealdel
18-38 Budsjett 2019
- Innkrevingsmodell av kontingenter
18-40 Årsmøte 2019
- Kunngjøring
- Forslagsfrist
- Dokumenter offentlig
- Budsjett
- Årsberetninger

Orienteringssaker:
- Årsplan
- Orienteringer fra gruppene.
- Eventuelt

Vedtakssaker

19-01 Protokoll fra sist møte godkjent pr mail 21.12.2018.
19-02 Kr. 1.740.000 på bok pr.dd.
Foreløpig viser årsregnskapet for 2018 at vi går ca. 90 000 kr i pluss.
En del justeringer/overførsler gjenstår.
Mer info sendes ut av Ingunn/Morten.
Utestående fordringer: Det jobbes fortsatt med dette.
Lån rehabilitering av bane: Saken må tas opp på årsmøtet.

Oppfølging
18-16 Kommuneplanens arealdel: Det er ikke noe nytt i saken, men Roy følger med der.
18-38 Budsjett 2019: Gjennomgås på hovedstyremøte 13.02.
Innkrevingsmodell av kontingenter:
HS har kommet frem til en modell for innkreving av kontingenter/avgifter for 2019 og den
tas videre til gruppestyrene.
18-40 Årsmøte 2018:
Avholdes: Mandag 25. februar, kl. 18.30.
Kunngjøring: Senest mandag 28. januar, på våre nettsider og på Facebook.
Forslagsfrist: Søndag 10. februar.
Dokumenter offentlig: Senest mandag 18. februar.
Årsberetninger, regnskap og budsjett behandles i møte 13. februar.
Saker fra hovedstyret: Lån rehabilitering bane og opptak av GIF-joggen.

Orienteringssaker
Årsplan: Ny plan for 2019 finnes på våre nettsider.
Gruppene ser på årsplanen og retter/ tilføyer det som er feil.
Fellesmøte for alle styrene, onsdag 13. mars kl. 1800 i Trondalen.

Orientering fra gruppene:
BIG: Treningene går som vanlig.
Sykkel: Turene går sin gang.
Håndball: Sesongens andre del er i gang.
Senior laget har fått flere nye spillere og de kjemper i toppen i sin divisjon.

Mini runde i Gressvik hallen førstkommende helg.
Det er kjøpt inn ny tv og info-tv til hallen.
Fotball: Alle lagene er i gang med sine treninger.
A-laget arrangerer venners-venners fest i Trondalen 16. mars.

Neste hovedstyremøte: 13. februar, kl. 1900.

Gressvik, 17.01.2019
Referent: Marianne Antonsen.

.

