Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 23.05.2019
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2019-05
23.05.2019, endret fra 22.05.2019.
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Ingunn Løvhaug, Arne Morten
Johannessen, Johnny Petersen, Asbjørn Johansen, Hanne Holmstrøm Karlsen,
Roar Olsen og Morten Helminsen.

Forfall:

Marianne Antonsen

Sakliste:
Vedtakssaker:
19-13 Godkjenning av protokoll fra møte i april.
19-14 Økonomi
- Resultat pr 30/4.2019
- Oppdatere økonomihåndbok
- Utestående kontingenter
19-15 Rekrutteringsplan
19-16 Ny kunstgressbane

Oppfølging
19-08 Valgkomite
19-11 Klubbhåndbok del 1 – Krisehåndteringsplan.
- Gjennomgang av årlige dokumenter
- Sportslige grunnregler - Roy
19-12 Klubblotteri
Orienteringssaker:
- Årsplan
- Orienteringer fra gruppene.
- Eventuelt
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Vedtakssaker:
Sak 19-13

Protokoll fra april godkjent pr mail 06.05.2019.

Sak 19-14

Økonomi - kontroll
Saldo pr 22.05.2019, kr. 1.557.276.
Min Idrett – kontingent betales der. Vi må få folk til å betale. Alle må lage seg
bruker i Min Idrett.
Problematikk fra Morten: Mye bra dugnad, men det fører til uforutsette
utgifter. Overskrider gitt mandat.
Overføre penger til damegruppa slik at de kan ha kontroll selv.
Dobbel godkjenning av fakturaer over 10.000 er i gang.
Hvis lag oppløses er en sosial happening OK, men å «tømme» lagkassen til
gaver etc er ikke lov i henhold til GIFs økonomihåndbok.

Sak 19-15

Rekrutteringsplan
Utvalg (trenerkoordinatorer/fagansvarlig) ser på den som ligger der.
Innkalles av BIG leder.

Sak 19-16

Ny kunstgressbane
Info fra Fredrikstad Kommune (FRID): mål om å få det klart ved
budsjettforhandlinger i desember.

Oppfølging:
Sak 19-08

Medlem fra fotball til valgkomite: Morten «Køllis» Johannessen.
Varamedlem fra BIG til valgkomite: Frode Hansen.
Denne er nå besatt.

Sak 19-11

Krisehåndteringsplan – ingen endringer.
Årlige dokumenter – gjennomgått.
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Roys hjørne: Sportslige grunnregler
Et utrolig godt gjennomarbeidet hoveddokument.(klubbhåndbok del 1)
Hele dokumentet er preget av at det bedrives lagidrett. Må endres fordi det
er flere avd: BIG, Sykkel og GIF-joggen.
Det må endres at ikke alle skal lik spilletid, men lik deltagelse.
Må differensieres på generelt nivå – slik at alle som bedriver aktivitet i GIF
skal kunne kjenne seg igjen i dokumentet.

Roy utarbeider et forslag til neste møte.

Sak 19-12

Klubblotteri
Mangler fremdeles gevinster, her vil noen prøve igjen.

Orienteringssaker:
Årsplan – husk å melde endringer/ nyheter. Meldes Kjetil.

Kjetil etterlyser saker til nettsiden

Østfold Idrettskrets – ønsker å besøke GIF. TH har gitt beskjed om at dette
kan passe siste halvdel av september.

Ja til E-sport i regi av GIF – Morten tar kontakt med ildsjel Lars Gunnar Tiben.

Det mangler referater.
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Orienteringer fra gruppene:
Joggen
Vant Glommaløpet.
Hadde løp på 17. mai. 7 deltagere. 1 sprang med flagg og en sprang med bunad.
Vi ønsker å være et samlende lavterskeltilbud for ALLE.
31.05 arrangeres løp nr 100. Hovedleder still selvsagt til start! Gjerne med startnr 100.

Håndball
Det går bra med håndballen.
Fredrikstad Cup om 14 dager.
Trenere på plass.
Halltid er på track.
Johnny har kontroll.

Sykkel
Alt meget bra med sykkel.
Vellykket CRUX – ikke så mange som i fjor.
Mandag 3. er det nybegynnerkurs, tirsdag 4. er det litt om elementer, onsdag 5. er det tur
for funksjonshemmede. Sykkeluka 2019, med spons av Bypakke Nedre Glomma.
Oppfordring til resten av gjengen: stiller gjerne opp med veileder for grupper.

Fotball
Alt bra med fotball.
Flere lag har fått en knallstart på sesongen.

Neste hovedstyremøte: 19.06.2019.

Gressvik, 25.05.2019
Referent: Ingunn Løvhaug
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