Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 24.04.2019
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2019-04
24.04.2019
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Ingunn Løvhaug, Arne Morten
Johannessen, Hanne Holmstrøm Karlsen, Thor Gjerløw og Morten Helminsen.

Forfall:

Marianne Antonsen, Johnny Petersen og Asbjørn Johansen.

Sakliste:
Vedtakssaker:
19-09 Godkjenning av protokoll fra møte i mars.
19-10 Økonomi
- Resultat pr 31/3.2019
- Fullmakts matrise og 2. godkjenner funksjon
19-11 Klubbhåndbok del 1 – Oppdateringer.
19-12 Klubblotteri

Oppfølging
19-08 Valgkomite

Orienteringssaker:
- Årsplan
- Orienteringer fra gruppene.
- Eventuelt
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Vedtakssaker:
Sak 19-09

Protokoll fra mars godkjent 24.03.2019.

Sak 19-10

Saldo pr 24.04.2019, kr. 1.387.000.
Avvik: Brukt mer strøm enn budsjettert for første kvartal.
Inntektene er på budsjett.
Utgiftene er mindre enn budsjettert.
Fullmakts matrise og 2. godkjenner for GIF.
Økonomiansvarlig skal godkjenne fakturaer over 10000 og alt som Morten
handler. Dette ble påpekt av kontrollkomiteen at vi ikke hadde gjennomført.

Sak 19-11

Alle gruppeledere må lese krisehåndteringsplan. Hvis noe bør endres –
meldes TH.
Årlig gjennomgang av de som er nummerert 1-6 i høyre kolonne, leses av alle
i h styret.
Vi bør gå igjennom rekrutteringsplan.
Roy ser igjennom sportslige grunnregler og ved avvik/ uklarheter
kommentere på neste møte.
Gå igjennom/endre målsetningene for klubb og hovedstyre til neste møte.
Forslag sendes TH.

Sak 19-12

Avholdes høst 2019.
Gevinster før søknad.
- Båt River verdi 20.000.
- A-laget Peis (kjøpes 1500) verdi 17.000.
- Lift for en helg verdi 5.000.
Ha følere ute til gevinster. Avklares i neste møte.

Oppfølging:
Sak 19-08

Medlem, Stig Grønnvold – Håndball
Medlem Fotball og vara BIG, må på plass snarest.
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Orienteringssaker:
-

Årsplan – er godt oppdatert.
Neste styremøte 22.05.2019
CruxJam 2019 3-5 mai

Orienteringer fra gruppene:
GIF-Joggen
-

Fått midler av Sparebankstiftelsen - 80000
Vedlikeholder marka
Merking, skilt
Vil gjerne samarbeide med sykkel
Oppdatere tillatelsene fra grunneiere
Spørre løypeansvarlig i FSK om tips og regler vedr merking
3 runder hittil i år – 25 i snitt
26 løp i løpet av året
Oppfordre fotball og håndball til å bruke GIF joggen for restitusjon/
oppkjøring
Deltar på Glommastafetten
Ny sponsor – Bakke.(Utbygger av Bruket brygge)

Sykkel
-

I full sving!
Første HC sykling i dag. 4 stk
3-5 Mai CruxJam med ulike aktiviteter
Spons av bypakke nedre Glomma. Sykkeluke i uke 23 med aktiviteter.
15.000 (5000 pr dag)
Lys i pumptrack – bryter på enden av garasjen.

Fotball
-

-

Sesongen er i gang
Fokus – revidering av klubbhåndbok, politiattester (vil bli enklere å holde
det oppdatert. En gang godkjent – alltid godkjent)
Frode melder om at økonomien er i rute. God kontroll
Gressvikingen er engasjement for lokalmiljøet årets tema. 104 sider er
klare.
Arrangere en aktivitetsdag 12.juni 3.klasse for lokalmiljøets skoler
Fotballtennisbaner – 2 stk
Sterkt ønske om å få til 3 permanente 3`er baner. Ønsker å bruke 60.000
fra fotballens midler, barneidretten vil bruke det samme og prøve å få
spons til bane 3.
Gåfotball
07.09 blir det et stor arr. med mange kjente lag i Gåfotball
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-

Bry deg arr. 03.06. Lasse Steve for 05 og 06 lagene i fotball, håndball.
Kaller det et foreldremøte
Henvendelse vedr funksjonshemming og fotball. Ina Kristin (fotoIna) vil
engasjeree seg i dette. Håper på 2 juniorspillere som vil være med.
Venners/ venners fest 16.03 – arrangert av A-laget
FFK – sak 5.april
Atle Jensen vil i gang med noe som heter 2*femogførr. Med
underholdning etc. Skal være en vinn/ vinn
Vårdugnad – ellevill! Min 3 personer pr lag. Kom så mye folk! Alle var med
– uansett. 2 dager til er planlagt i løpet av året.

Eventuelt:
-

Alle penger tilhører GIF. Vi må endre økonomihåndboken – gå igjennom
på neste hovedstyremøte. (lagsopphør)
Nytt medlemsregister gir utfordringer. Bruker ikke lenger
innmeldingsskjema – og samtykke vedr fotografering er ikke en del av den
nye innmeldingen.

Neste hovedstyremøte, 22.05.2019.

Gressvik, 28.04.2019
Referent: Ingunn Løvhaug
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