Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll hovedstyremøte 21.08.2019
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2019-07
21.08.2019
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, Hanne Holmstrøm Karlsen og
Morten Helminsen.

Forfall:

Asbjørn Johansen og Thor Gjerløv.

Sakliste:
Vedtakssaker:
19-20 Godkjenning av protokoll fra møte i juni.
19-21 Økonomi
- Resultat pr 31/7.2019
- Utestående kontingenter
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite?
Oppfølging
19-11 Klubbhåndbok del 1
- Sportslige grunnregler – Roy
- Målsetninger?
19-12 Klubblotteri
19-15 Rekrutteringsplan
19-19 Henvendelse på festekontrakt

Orienteringssaker:
- Årsplan
- Orienteringer fra gruppene.
- Eventuelt

Vedtakssaker:
Sak 19-20

Protokoll fra møte i juni godkjent pr mail 05.07.2019.

Sak 19-21

Kr. 1 444 000 på bok, pr. dd.
Vi er kr. 425.000 i minus pr 31.07,men er kr. 330 000 bedre enn budsjett.
Mange lag har vært flinke med dugnad.
Mye utestående på kontingenter, her må det gjøres en jobb i gruppene.
Vi må høre med medlemmene hvordan de vil ha kontingenten, i dag kommer
den på mail og den ligger i Min idrett.

Sak 19-22

GIF blir 100år i 2022.
Det er satt ned en komite bestående av Tormod, Ingunn, Roy og Morten, som
vil jobbe med dette og delegere oppgaver videre.

Oppfølging:
Sak 19-11

Roy har utarbeidet ett forslag til sportslige grunnregler for GIF.
Gruppene tar dette med seg og ser gjennom.
Gruppene ser også på målsettingene.
Roy utarbeider et forslag til målsettinger og tar imot forslag.

Sak 19-12

Loddbøkene er levert ut.
Frist for salg er 30.09 og innlevering er 04.10.

Sak 19-15

Utsettes til neste møte.
Her må utvalgets behandling foreligge (Ansvar: Asbjørn Johansen)

Sak 19-19

Henvendelse på en festekontrakt, vi har svart, men ikke hørt noe mer.

Orienteringssaker
Årsplan:

Gruppene må sende inn sine møtedager og annet.
7. september, Gå fotball turnering.
8. september, BIG-dagen.
15. september, frist for søknad Sparebankstiftelsen.
20-21. september, show med Atle Jensen i Trondalen.
12-13, oktober, Hankø seminar i regi av Frid.

Orientering fra gruppene:

Sykkel:
Stille i sommer men turene har gått sin gang og de er gang for fullt med turene for
høsten
Mange syklister har vært med på ritt og det har gitt gode resultater.
Funksjonshemmede turene starter opp neste uke.
Skal være med på BIG dagen.

Håndball:
Startet opp igjen etter ferien.
Trenere for alle lag er på plass.
Mange lag skal delta på Flint cup, 100 stk drar fra Gressvik i buss til Strømstad og
ferge over til Sandefjord.
J03 skal spille Bring cup kvalifisering i Gressvik hallen 31.08 og 01.09.
Det er et ønske fra håndballen at det jobbes med å få en ny spillebane, da det er stor
mangel på treningstider.

Fotball:
Høstsesongen er i gang.
Senior herrer gjør det veldig bra og leder sin avdeling klart.
Bekymret over at det er mange som ikke har betalt kontingent og de vil sette i gang
tiltak.
Fotballskole med ca. 50 barn vel gjennomført uka før skolestart.

Neste hovedstyremøte, 25.09.2019, kl. 1800, hvis ØIK kommer på besøk.

Gressvik, 24.08.2019.
Referent: Marianne Antonsen

