Status for en 85-åring
Gresvik IF fylte 85 år den 12 mars 2007 men har ingen problemer med alderen.
-------------------------------------------------------------Den forrige jubileumsmeldingen ble skrevet i forbindelse med foreningens 80- års jubileum.
Vi vil i denne meldingen si noe om det som har skjedd i årene 2003 - 07 og vil også gjøre oss
noen betraktninger om fremtiden.
Den sosiale og sportslige målsettingen for vår forening er uendret siden forrige jubileumsrapport. Gresvik IF skal fortsatt være en medvirkende og oppdragende faktor i dagens
samfunn, som sammen med hjemmene forsøker å gi de unge positive og verdifulle
holdninger. I størst mulig utstrekning skal vi legge forholdene til rette for at barn og ungdom
skal kunne dyrke primært fotball og håndball, men også andre idrettsgrener. I 2004 utarbeidet
vi i tillegg en visjon og noen som skal være vår ledetråd i alt vi gjør og i forbindelse med alle
avgjørelser vi tar.
Hva er så en visjon? Ingebrigt Steen Jensen sier det ganske greit i boka ”Ona Fyr”:
”En visjon er å sammenligne med et fyrtårn, et Ona fyr som blinker i det fjerne og hjelper oss
å holde kursen. Som sender lysstråler mot oss når det er mørkt og kaldt og ingen riktig vet
hva som skjer, før vi ser lyset: Dit var det, ja ! Det er dit vi skal seile! Ikke til fyret, men langt
forbi. Å finne en sterk og god visjon handler ikke om å formulere ord, men om å velge retning,
skape de rette holdningene, finne ut hva som er viktig og hva som gir arbeidet mening.
Bedrifter må stille seg disse spørsmålene og finne svarene på dem, enda så voldsomme de kan
virke. Kommuner må gjøre det. Skoler må gjøre det. Til og med idrettsforeninger og fotballlag må gjøre det. ” Gresvik IF’s visjon og vårt verdigrunnlag ser du i toppen av vår startside
på www.gresvikif.no .
Har vi så innrettet vårt arbeid de siste fem årene for å kunne leve opp til disse målsettingene
og denne visjonen? Hovedstyret håper at den følgende beskrivelse av nå-situasjonen berettiger
et ja på dette spørsmålet.
Status de siste fem årene
Sportslig
Sportslig status de siste fem årene.
Fotball – håndball
A-laget – Jentehåndballen
Antall medlemmer, osv
Solid økonomi
Foreningens økonomi må sies å være god. Det ble på midten av 90-tallet tatt grep for å snu
den negative økonomiske utviklingen i foreningen. Hvert lag skulle ha sine egne budsjetter og
underregnskaper. Det ble innført en ordning der medlemsavgiften gikk rett til foreningens

drift av anleggene, mens en treningsavgift gikk rett til det
laget spilleren tilhørte. På denne måten kunne et lag med
mange spillere ha mer penger å rutte med enn et lag med
få spillere. Var det ikke nok penger til å drifte laget måtte
kreativiteten settes på prøve og laget måtte skaffe seg
penger via andre kilder, for eksempel ved å jobbe dugnad.
Å komme til fotball- eller håndballstyret med sitt
økonomiske problem skulle bare skje unntaksvis. På
denne måten har lederne omkring lagene fått bedre
forståelse for at det ikke finnes en uutømmelig pengebinge i foreningen. Kasserer Bjørn
Bagstevold skal ha en stor del av æren for denne snuoperasjonen.
Inntekter fra spilleautomater har bidratt til en god økonomiske vekst de siste årene. Det er
ingen grunn til å legge skjul på at det har vært et stort dilemma for foreningen å motta disse
pengene. Fra sommeren 2007 er det foreløpig slutt på disse inntektene. Da må foreningen
finne andre inntekstkilder eller redusere sine utgifter.
Ansettelse av en daglig leder
Hovedstyret i Gresvik IF fikk på årsmøtet 13 jan 04 fullmakt til å ansette en DAGLIG
LEDER på fulltid. Følgende årsmøtevedtak ble fattet:
”Skal vi klare å drifte alle prosjektene vi jobber med, er det et stort behov for å engasjere en
person som kan drifte foreningen profesjonelt og tilrettelegge for den frivillige innsatsen. Ved
ytterligere å profesjonalisere driften av Gresvik IF vil vi kunne opprettholde og utvikle
produktet vårt, og idrettsforeningen vår også i framtiden. En daglig leder vil nødvendigvis
ikke bli en direkte utgiftspost for Gresvik IF, ettersom han vil bli tillagt inntektsbringende
oppgaver som har vært et lite prioritert område tidligere.”
I forbindelse med denne prosessen måtte følgende spørsmål besvares positivt.





Har GIF arbeidsoppgaver til en DL ?
Har GIF økonomi til å ha en DL ?
Finnes den rette personen i miljøet ?
Er det flertall for å ansette en DL ?

Alle spørsmålene ble besvart med et ”ja”, og Tormod
Hermansen var vår beste kandidat. Han var godt kjent i
Gresvik IF. Han var og er en Alt-mulig-mann. Han er ikke
redd for å markere seg. Han er idrettsinteressert. Han hadde
lang erfaring fra foreningen, ikke minst som hovedleder i
GIF i flere år. Tormod Hermansen ble ansatt og har vært
daglig leder i Gresvik IF siden 1 mars 2004.
Den 30 des 2006 informerte Tormod Hermansen hovedstyret om at han sa opp sin stilling som
daglig leder. Han hadde takket ja til et tilbud om jobb som driftssjef på nye Fredrikstad
stadion. Dette var selvsagt beklagelig da vi var meget godt fornøyd med den jobben Tormod
gjorde for GIF. Vi måtte selvsagt ta dette til etterretning og i styremøte den påfølgende uke
besluttet hovedstyret at vi ville lyse ut stillingen på nytt. Ved søknadsfristens utløp hadde vi
fem søkere. I styremøte den 13 feb 07 ble det bestemt at Torfinn Jensen skulle tilbys
stillingen.

Kunstgressbane
På årsmøtet for 2004 fikk hovedstyret fullmakt til å starte arbeidet med å etablere en
kunstgressbane i Trondalen. Endelig avgjørelse forutsatte et årsmøtevedtak. Både i 2004 og i
2005 ble det gjort et betydelig arbeid med å utrede mulighetene for og konsekvensene av, å
bygge en kunstgressbane i Trondalen. Baneutviklingskomiteen fremskaffet det nødvendige
bakgrunnsmateriale for hvordan en slik bane kunne etableres, og hvilke krav vi måtte stille.
En egen kunstgresskonsulent ble hyret inn for å utrede dette nærmere. Dette resulterte i to
alternative løsninger med noe forskjellig kvalitet og kostnad. (5 mill og 6 mill).
Med bakgrunn i det materialet som var fremskaffet, foretok Hovedstyret i 2005 en
konsekvensanalyse på hva bygging av en slik bane vil få for foreningen.
På Årsmøtet for 2005 ble konklusjonene i denne analysen gjennomgått. Faktoren ØKONOMI
fikk en avgjørende betydning:
”Styret ønsker ikke å sette Gresvik IF tilbake i den situasjonen vi var i på begynnelsen og
midten av 90 tallet, med stor gjeld og dårlig likviditet. Dette betyr IKKE at vi bare skal
glemme å få til en kunstgressbane i Trondalen, men det betyr at vi skal ha det finansielle i
orden før vi starter opp”.
Fredrikstad Idrettsråd (FRID) har også jobbet for å få til flere kunstgressbaner i distriktet.
Mange klubber ønsker seg en slik bane, men har ikke har økonomi til å finansiere dette selv.
FRID presenterte derfor den 21 juni 2006 et forslag der kommunen står som byggherre for 5
baner og får momskompensasjon for dette. Den enkelte klubb skal bidra med inntil 1 mill kr.
De foreninger som ville være med på dette måtte bekrefte dette formelt ved et eget
årsmøtevedtak. På ekstraordinært årsmøte i Gresvik IF den 20 nov 2006 ble følgende forslag
vedtatt:
”Under forutsetning av at Fredrikstad Kommune realiserer en utbygging av de foreslåtte 5
kunstgressbanene i kommunen, der èn er planlagt anlagt i Trondalen, gir Gresvik
Idrettsforening ( GIF ) aksept for følgende:
1 GIF aksepterer at Fredrikstad Kommune står som utbygger (byggherre) for
ombygging av vår gressbane (treningsfelt) til kunstgressbane i Trondalen i samsvar
med planer/prospekt utarbeidet av GIF.
2 GIF aksepterer at Fredrikstad Kommune står som formell eier av anlegget i 10 år.
Dette pga avtalen om merverdiavgiften.
3 GIF finansierer inntil kr. 1 mill til bygging av banen, og er villig til å dokumentere
dette.
4 GIF aksepterer å inngå en bruks og driftsavtale med Fredrikstad Kommune, der det
fremgår at daglig drift og vedlikehold er klubbens ansvar”.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Flertallsvedtaket i formannskapet 23 11 06 har flg ordlyd:
”Det avsettes 6 mill kr til investering i 5 nye kunstgressbaner i 2007. Drift/vedlikehold og
skattemessige forhold må avklares. Dekkes inn under disponering av overskudd 2006, i mai.”
I skrivende stund er vi veldig optimister med tanke på en kunstgressbane i Trondalen.
Fremtiden vil vise om vi lykkes i dette prosjektet.

Fremtiden
Frivilligheten – er den på vei bort
Mennesker før økonomi
Fordi norske idrettslag i hovedsak er basert på frivillig arbeid (i nær 70 prosent av alt
arbeid av frivillige) blir den daglige driften av lagene svært avhengig av menneskelige
ressurser. Mangelen på denne ressursen oppfattes som den viktigste hindringen for å gi
idrettslagsmedlemmer et bedre tilbud enn hva de har i dag. Likevel er det å skaffe lagene
inntekter den enkeltstående arbeidsoppgaven styrene i norske idrettslag bruker mest tid
og krefter på. Det de helst ville prioritert å bruke mer tid på, er å rekruttere medlemmer.
Dette gjenspeiles også i at den mest utbredte målsettingen i norske idrettslags
handlingsplaner er "Øke medlemstallet".
Resultatene fra Idrettslagsundersøkelsen 2002 viser blant annet at:
- 56% av idrettslagene sier de har en handlingsplan.
- De mest utbredte målsetningene i disse handlingsplanene er ”øke medlemstallet” og
”satse på ungdom”.
- 63% av lagene oppgir å ha vært med på kompetanseoppbyggende tiltak.
- 82% av lederne i norske idrettslag er menn.
- En leder i et norsk idrettslag sitter i gjennomsnitt i 3,3 år.
- Menneskelige ressurser oppfattes som den viktigste hindringen for å gi medlemmene et
bedre tilbud enn de har i dag.
- Det å skaffe inntekter er den enkeltstående arbeidsoppgaven styrene i norske idrettslag
bruker mest tid og krefter på.
Vi har nå fokus på at minst mulig av idrettens ressurser skal gå til administrasjon og
mest mulig til aktivitet. Mest mulig av ressursene våre skal nå lengst mulig ut i
organisasjonen - ut til utøverne i de lokale idrettslagene, sier NIF-presidenten til
idrett.no.

2003 – 2007
2003
Årsmøtet valgte dette hovedstyre: Leder Tormod Hermansen, Nestleder Kjetil Føreid,
Kasserer Bjørn Bagstevold, Sekretær Wenche Winther, Styremedlem Jan Simenesen,
Styremedlem BIG Jens Adolfsen, Styremedlem håndball Bjørn Erik Haugen, Styremedlem
fotball Einar Kristiansen og Roar Hansen har delt på fremmøte, Styremedlem bane/ anlegg
Kjell Rune Olafsen (trukket seg ), Revisorer Einar Kristiansen og Vidar Gøtz.
2004
Hovedstyret har i 2004 bestått av: Leder Tormod Hermansen / Kjetil Føreid,
Nestleder/sekretær Kjetil Føreid / Wenche Winther, Styremedlem Jan Simensen,
Styremedlem fotball Roar Hansen, Styremedlem håndball Bjørn E. Haugen / Tommy
Fredriksen, Styremedlem BIG Janne Johannessen, Revisorer/kontrollkomité Einar
Kristiansen, Vidar Gøtz (frem til 22/4). Kasserer (ansatt) Bjørn Bagstevold, Revisor
(engasjert) G.Toverud, Øst-revisjon.
Ekstraordinært årsmøte den ………. ga
hovedstyret fullmakt til å ansette en daglig leder.

Tormod Hermansen ble ansatt som
foreningens første daglige leder den
26 feb 04. Kjetil Føreid overtok som
hovedleder fra samme dato. Wenche
Winter overtok som nestleder.

2005
Årsmøtet valgte dette hovedstyre: Leder Kjetil Føreid, Nestleder/sekretær Wenche Winther,
Styremedlem Jan Simensen, Styremedlem fotball Roar Hansen, Styremedlem håndball
Tommy Fredriksen, Styremedlem BIG Boye Garder Lillerud.
Kontrollkomité Vidar Gøtz og Einar Kristiansen.
Daglig leder Tormod Hermansen, Kasserer Bjørn Bagstevold, Revisor Toverud Revisjon AS.
2006
Disse ble valgt inn i hovedstyret: Leder Kjetil Føreid, Nestleder/sekretær Wenche Winther,
Styremedlem fotball Roar Hansen, Styremedlem håndball Tommy Fredriksen, Styremedlem
Barneidrett Mangler, Styremedlem Jan Simensen. Varamedlemmer 2stk: Ivaretas av
gruppene. Kontrollkomité`: Vidar Gøtz og Eivind Ålerød.
Daglig leder Tormod Hermansen, Kasserer Bjørn Bagstevold, Revisor Toverud Revisjon AS
2007
Hovedstyre ble:

