Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 19.06.2019
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2019-05
19.06.2019
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Ingunn Løvhaug, Marianne Antonsen,
Arne Morten Johannessen, Johnny Petersen, Rasmus Leiro, Thor Gjerløw og
Morten Helminsen.

Forfall:

Asbjørn Johansen og Hanne Holmstrøm Karlsen.

Sakliste:
Vedtakssaker:
19-17 Godkjenning av protokoll fra møte i mai.
19-18 Økonomi
- Resultat pr 31/5.2019
- Utestående kontingenter
19-19 Henvendelse på festekontrakt

Oppfølging
19-11 Klubbhåndbok del 1
- Sportslige grunnregler – Roy
- Målsetninger?
19-12 Klubblotteri
19-15 Rekrutteringsplan

Orienteringssaker:
- Årsplan
- Orienteringer fra gruppene.
- Møteplan høsten 2019
- Eventuelt

Vedtakssaker:
Sak 19-17

Protokoll fra mai møte godkjent pr mail 28.05.2019.

Sak 19-18

Kr. 1.436.000 på bok.
Kr. 100.000 etter budsjett noen som skyldes sen fakturering av kontigenter.
Kr. 320.000 før budsjett sammenlignet med i fjor.
Fortsatt endel som ikke har betalt kontingent.
Gledelig at lagene følger sine budsjett.
Regnskap ettersendes styremedlemmene!

Sak 19-19

Advokat, på vegne av utbygger, har tatt kontakt vedr leiekontrakt eiendom.
GIF og vår advokat har svart på henvendelsen, men ikke hørt noe.

Oppfølging:
Sak 19-11

Vi gikk gjennom Roys utkast til nye generelle sportslige grunnregler og det vil
bli jobbet videre med disse.

Sak 19-12

Vi har fått inn bra med gevinster og alt er i rute med lotteriet.

Sak 19-15

Utsatt til neste møte, i påvente av behandlingen i utvalg, ledet av BIG.

Orienteringssaker:
Årsplan - Trenger oppdatering av høstens aktiviteter fra gruppene.
Møteplan for hovedstyre høsten 2019:
Onsdagene, 21.08, 25.09, 23.10, 20.11 og 18.12, kl. 1900
OBS: 25/9 starter vi kl. 1800 med besøk fra kretsen.

Orientering fra gruppene:
Sykkel:
Var med på aktiviteter i sykkeluka i begynnelsen av juni der vi arrangerte nybegynnertur,
familietur med mye folk og tur for funksjonshemmede. Bra tiltak, med støtte fra Bypakke
Nedre Glomma.
Holder det gående med turer gjennom sommeren.

Jogging:
Sammen med kommunen og FSK vil det bli merking av løyper i Gressvikmarka.
Det nærmer seg 200 løpere på GIF joggen.

Håndball:
I måned skifte august september skal flere lag delta på cup over fjorden og det er bestilt
buss som skal kjøre deltagerne til Strømstad og båten videre.
Jenter 2005 spilte seg til semifinale i årets Fredrikstad cup der det dessverre ble tap, men
flott innsats.
To dommer par fra Gresvik fikk dømme finaler i Fredrikstad cup.

Fotball:
Mange gode resultater av lagene i årets sesong.
Gressvikingen er ferdig og vil bli utlevert i disse dager.
Aktivitetsdag for 3. klassinger på Hurrød, Rød og Slevik skole arrangert i Trondalen, elever fra
Gressvik ungdomsskole var med som instruktører..
Gå fotball-turnering i Trondalen i september.
Møte med lagene, gutter 05,06 0g 07, for og se på det sportslige opplegget for 2020
sesongen.

Eventuelt:
Morten har vært i møte angående Esport i GIF og det kan bli oppstart iløpet av høsten.
Avtale med FSK, blodslitet 19. okt. 2019. Ingen GIF aktivitet denne dagen!
Tormod har deltatt i et par møter vedr vedlikehold av kunstgress.

Morten har ferie uke, 29,30,31 og 32.

Neste hovedstyremøte: 21.08.2019

Gressvik, 22.06.2019
Referent: Marianne Antonsen

