Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 17.06.2020
Oppdatert 26.06.2020 for sak: 19-28.
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2020-8
17.06.2020
19.00-21.00
Liten sal, klubbhuset
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Marianne Antonsen og Morten
Helminsen.

Forfall:

Arne Morten Johannessen, Johnny Petersen, Eilen Halvorsen, Hanne
Holmstrøm Karlsen, Asbjørn Johansen, Thor Gjerløw

Sakliste:
Vedtakssaker:
20-20 Godkjenning av protokoll fra møte 19-05-2020.
20-21 Økonomi
- Regnskap pr 31-05-2020
- Utestående kontingenter
20-22 Bedre klubb, Utviklingsverktøy?
20-23 Frelsesarmeens gatelag i Trondalen?
20-24 Tomt til Barnehage
20-25 Gjennomgang av generelle grunnregler og holdninger. (Klubbhåndbok)
Oppfølging
19-15 Rekrutteringsplan
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite
19-28 Treningsarena håndball
20-03 Nye web-sider
20-10 Lotteri
20-13 Dusjanlegg 1988-bygg
20-17 Bobilparkering i Trondalen?
20-18 Retningslinjer trening?

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt

Grunnet stort forfall var vi ikke vedtaksføre, men valgte likevel å gå gjennom
agendaen slik at sakene holdes «varme».

Vedtakssaker
20-20: Protokoll fra møte 19.05. 2020 godkjent pr mail 28.05.2020.
20-21: 2 040 000 kr på bok pr 31.05
Vi ligger ca 280 000 kr foran budsjett
Det har vært jobbet godt med økonomien disse månedene.
Det jobbes fortsatt med utestående kontingenter, alt er purret.
20-22: Bedre klubb, utviklingsverktøy fra NIF.
Morten, Tormod, Roy og Eilen går gjennom denne på ett senere tidspunkt.
20-23: Frelsesarmeens gatelag har tatt kontakt med klubben, med ønske om å benytte
Trondalen som sin treningsarena, vi er positive til dette og ønsker dem velkommen.
De ønsker også å sette opp en ballbinge for voksne i Trondalen.
20-24: Barnehagen ønsker å kjøpe tomt av GIF til utbygging av barnehagen, vi er positive til
dette, men må få en plan på hvordan vi vil bruke grusbanen først.
Planarbeidet starter utover høsten.
20-25: Denne er veldig bra og må tas til gruppestyrene for en gjennomgang der og deretter
ut til de respektive lag.

Oppfølging
19-15: Utsatt til høsten
19-22: Jubileumskomitéen har hatt møte.
Facebook gruppe «GIF 100 år i film og bilder» har fått en fin start med stort
engasjement.
Det tas sikte på at alle aldersgrupper skal være med på feiringen av GIF 100 år samme
dag.
19-28: HS var ikke beslutningsdyktige på dagens møte, så ett vedtak her må tas når HS er
fulltallig, alternativt et møte på nett.

OBS:

Det anlegges en utendørs bane ved Hurrød Skole. Kostnadsramme kr. 400.000,
avskrives over 5 år, finansieres med deler av treningsavgiften fra HB.
Se ellers bekreftelse fra skolen/kommunen. Enstemmig vedtatt 26.06.2020.

20-03: Det er ikke langt unna før vi kan lansere nye web sider.
20-10: |Det jobbes med gevinster. Alle bør bidra!
20-13: Arbeidet i garderobene er godt i gang.
20-17: Avventer dette til neste år.
20-18: Her praktiserer lagene det de skal. Det vil bli satt opp noen nye plakater.
Det blir mulig og benytte toaletter i Trondalen , men garderobene vil forbli stengt.

Orienteringssaker
Årskalender: Skal inneholde saker som er viktige og huske for klubben, søknadsfrister etc.
Leder:

Økonomihåndboka er tilpasset ny veileder og sjekkliste for kontrollutvalg.
Kontrollutvalget er kontaktet og informert om endringene.

Orientering fra gruppene:
BIG:

Har startet opp igjen med aktiviteter og det har vært lite frafall i gruppene.

Fotball:

Aktivitetsdag i Trondalen 16. juni for alle lag og bare positive tilbakemeldinger
fra barn og voksne, fin omtale i Fredriksstad blad.

GIF joggen:

Holder fredagsjoggen i gang og jobber med løypenettet.

Håndball:

I gang med treninger.

Sykkel:

Holder i gang med turer.
De har vært mye i Kjerringåsen.

Eventuelt:

Morten har ferie i uke 27, 28, og 29.

Neste Hovedstyremøte, onsdag 19.08.2020.
Gressvik, 21.06.2020.

Gressvik, 26.06.2020

Referent: Marianne Antonsen

Tormod Hermansen

