GRESVIK IF

Protokoll
fra årsmøte for 2004
Mandag, 31. januar 2005.

Foreningens leder, Kjetil Føreid, ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøte.
Spesielt velkommen til leder i FRID, Lillian Ovell og til pressen.
Året 2004 har hvert et godt år for GIF, både sportslig og økonomisk.
Spesielt gratulerte han senior (fotball) med opprykket til 3.divisjon.
Han uttrykte ønske om et konstruktivt og godt møte til beste for oss alle i GIF.

1.

Godkjenne de stemmeberettige.
Daglig leder, Tormod Hermansen, stod for godkjenning i flg medlemsliste.
Totalt antall fremmøtte og stemmeberettigede er 24 medlemmer.

2.

Godkjenne innkalling og saksliste.
Årsmøtet er innkalt i flg NIFs lover, med annonse i pressen 30. desember og på vår
nettside fra 10. desember, samt ved oppslag i Trondalen.
Saksliste ble gjennomgått.
VEDTAK: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

3.

Valg av dirigent, sekretær, samt 2 repr. til å underskrive protokollen.
Følgende forslag ble lagt frem:
Dirigent, Lillian Ovell
Sekretær, Tormod Hermansen
Repr. underskrift av protokoll: Gunnar Femtehjell og Arve Paulsen
VEDTAK: De foreslåtte ble enstemmig valgt.
Den valgte dirigent, Lillian Ovell, takket for tilliten og som leder av FRID er det en
ære å kunne delta på årsmøte i Gresvik IF. Det er her jeg har blitt fostret opp og deltatt
i idrettsarbeidet opp gjennom årene. Jeg er stolt av å være en representant fra GIF.

4.

Årsmeldinger fra hovedstyret, vedlagt håndball, fotball, BIG og andre.
Styrets nestleder/sekretær, Wenche Winther, leste hovedstyrets årsmelding.
Bemerkning til at den nye hallen på Hurrød var beskrevet som Hurrødhallen og ikke
Gressvikhallen som mange ønsker. Pr. dato er navnevalg ikke foretatt.
Årsmøte ville at navnet settes i hermetegn, altså ”Hurrødhallen”.
Ellers manglet et lag i håndballens årsmelding vedr. sesongen 03/04, lag J-15.
De nevnte bemerkninger rettes opp.
VEDTAK: Hovedstyrets årsmelding ble enstemmig vedtatt.

5.

Revidert regnskap for 2004 m/kommentarer.
Kasserer Bjørn Bagstevold gjennomgikk regnskapet.
GIF omsetter for 3,4 mill, stor inntekt fra spilleautomater og noen faste kostnader går
igjen hvert år. Det er foretatt store ”ad hok” innvesteringer i gress, maskiner og
vedl.hold av hus og baner.
Håndball avd. har et stort minus, ellers er gruppene i pluss.
De viste tall for kiosken, et underskudd, skyldes at utgifter GIFCUP er ført her og at
inntektene derfra er ført et annet sted. Kioskens overskudd er på ca. kr. 40.000,Totalt overskudd kr. 231.037,- , som må betegnes som meget bra.
Revisors revisjonsberetning ble lest opp.
VEDTAK: Regnskapet for 2004 ble enstemmig vedtatt.

6.

Forslag.
Her forelå det kun et forslag fra hovedstyret.
Forslaget:
Hovedstyret gis fullmakt til å starte arbeide med å etablere en kunstgressbane i
Trondalen. Det forutsettes at en utbyggingsplan med finansiering og driftsutgifter
forelegges årsmøte, ordinært eller ekstra ordinært, for endelig avgjørelse.
Bakgrunn for forslaget er en innstilling/utredning fra baneutviklingskomiteen, som
mener at tiden er inne for en kunstgressbane slik at vi kan holde tritt med utviklingen.
Styret er opptatt av å gi god informasjon underveis. Stedsvalg er ikke fastsatt.
Leder i BUK, Jan Simensen, redegjorde for komiteens arbeid og innstilling.
VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.

Fastsette medlemskontingent.
Hovedstyret foreslo at kontingenten, kr. 300,- blir uendret i 2005.
VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8.

Lovendring.
Etter organisasjons endring, med ansettelse av daglig leder og valg av ekstern
registrert revisor i ekstraordinært årsmøte 22. april 2004, samt NIFs revidering fra
4/12-2003, må en endring av loven til.
§ 9, om avholdelses tidspunkt for årsmøte.
Til nå har dette hvert i januar måned.
Nytt: Årsmøte avholdes i FEBRUAR måned.
§ 11, om årsmøtets oppgaver under pkt. 10, litra d.
Dette må endres til nytt pkt. d og e, som lyder:
d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
e) Kontrollkommite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer
Nytt: De pålagte krav tas til etterretning og gjennomføres.

Hovedstyret ber årsmøte om å tiltre den reviderte lov, som allerede er godkjent av
idrettstyret, Østfold Idrettskrets pr. 30. november 2004.
VEDTAK: Et enstemmig årsmøte til trer den reviderte lov.

9.

Budsjett for 2005.
Kasserer gjennomgikk det fremlagte budsjettforslag fra hovedstyret.
Han redegjorde for tallene og besvarte noen spørsmål.
Et nøkternt budsjett, der det totale overskudd er beregnet til kr. 47.300,VEDTAK: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

10. Godkjenne organisasjonsplan.
Leder Kjetil Føreid la frem forslag til org.plan for neste år.
Hovedstyrets sammensetning m/ varamedlemmer.
Revisor og Kontrollkommite m/ varamedlemmer.
Bingo/lotteri ansvarlig, medaljeråd, lovkomité og husstyre.
Avd. og gruppestyrer , samt lagledere.
Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
VEDTAK: Organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

11. Overrekkelser.
Dette er for mange det mest spennende pkt. på et årsmøte.
Hva kommer, eller hvem har gjort seg fortjent til en utmerkelse.
Først ut var Smg.14 (90) med en stor pokal for sin 3. plass i LKB-cup og en like stor
og fin pokal for sin seier i Stene Stål Cup.
Takk og gratulerer med flott innsats.
Fotballstyret ønsket å gi trener Morten Johannessen på senior en utmerkelse som takk
for jobben som er nedlagt og at laget rykket opp i 3. div. Han har også spilt på B-laget
som rykket opp til 6. div. Morten har gjort mye mer enn å trene laget, han har aktivt
bidratt til at laget har fått inn sine midler og hvert aktiv innen det sosiale rundt laget.
Takk for innsatsen med denne ”blåe” vasen. Årsmøte gratulerer!
Morten takket hjerteligst for den fine gaven, men mente at hele laget måtte få æren for
suksessen. Han fremholdt også at uten hele klubbens bidrag for senior ville dette ikke
hvert mulig.
Medaljerådets leder Gunnar Femtehjell hadde sammen med sine medlemmer kommet
frem til at to av våre mange trenere i ungdomsavdelingen hadde gjort seg fortjent til å
bli tildelt klubbens gullmerke.
Begge har nedlagt en stor og god innsats for å ivareta og utvikle spillere gjennom flere
år, samt at de har bidratt i dugnadsarbeider innen sine respektive yrkesfelt.
Gullmerket ble tildelt: Erik Andersen og Lars Amund Larsen (ikke tilstede)
Nestleder Wenche Winther overrakte blomster og gratulasjoner fra styret.

Etter forslag fra et par av medlemmene om å innstille en kandidat til æresmedlem,
noe hovedstyret ikke hadde problemer med å tiltre, ønsket de derfor å foreslå at
vedkommende ble utnevnt.
Styremedlem, medlem i medaljerådet og æresmedlem siden 1988, Jan Simensen,
refererte fra klubbens regler for tildeling og presiserte at dette er en stor og sjelden
begivenhet i foreningen. Tidligere er det kun utnevnt 6 personer i vårt 83 årlige liv.
Vedkommende, en han, har vært medlem i snart 60 år. Han har ikke innehatt de tunge
vervene, men desto utført mange flere av de tunge løftene. Han er en sliter som er
meget velvillig og rettferdig. Trives ikke i rampelyset, men sier i fra når det kreves.
Ble kretsmester med B-laget i 1948, var kjent for sine harde og rene taklinger, og
omtalt som den ”barbeinte” fotballspiller. ( Gikk fra å være barbeint til værnesko.)
Har tjent foreningen i mange år, hvert leder i trimgruppa, hatt mange verv i fotballen
og hvert meget aktiv i banekomiteen. Gullmerket ble han tildelt allerede i 1978.
Dagens omtalte person er 75 år, fortsatt aktiv, både på banen og ellers.
Hver tirsdag samles ”gamlingene”, der han er ”sjefen”, for å ivareta sine ballkunster,
og nesten daglig er han i Trondalen for å se om noe må gjøres, for der skal alt være ok.
Kandidatens navn er, Birger Olsen, som ble utnevnt til foreningens syvende
æresmedlem av hovedleder Kjetil Føreid, som overrakte en spesiell gave.
Nestleder Wenche Winther overrakte en blomsterhilsen fra hele GIF som gratulerer!

12. Valg.
Valgkomiteens innstilling ble lest av daglig leder Tormod Hermansen.
Alle verv besatt etter tidligere vedtatt organisasjonsplan, med unntak av et medlem i
kontrollkomiteen og et varamedlem, samt en valgkomité.
Nytt fra dette årsmøte er at håndballen også innretter seg og jobber etter kalenderåret.
Representantene som i dag utgjør håndballstyret og som har virket frem til nå,
blir offisielt valgt i dag for et år.
Forslag:
Hovedstyret finner medlem og varamedlem til kontrollkomiteen, samt ivaretar eller
finner kandidater til en valgkomité, som ikke ble valgt.
Alle innstilte kandidater ble valgt og klappet inn.
Fullstendig valgliste er vedlagt.
VEDTAK: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedstyret:
Leder:
Kjetil Føreid
Nestleder/sekretær: Wenche Winther
St.medlem fotball:
Roar Hansen
St.medlem håndball: Tommy Fredriksen
St.medlem BIG:
Boye Gaarder Lillerud
St.medlem:
Jan Simensen
Varamedlemmer 2stk: Ivaretas av gruppene.
Revisor:
Geir Toverud, Øst-Revisjon

Dirigent Lillian Ovell takket forsamlingen for et godt og rolig årsmøte.
Dere er flinke til å fremlegge sakene på en ryddig måte , slik at de store innspill og
spørsmål uteblir eller er ytterst få.
GIF er en forening som får til det meste og ønsket god tur videre. Takk for meg!
Hovedleder Kjetil Føreid tok deretter ordet og takket Lillian for utmerket dirigering og
ellers alt du bidrar med og gjør for idretten i Fredrikstad. Vi er stolte av at du
representerer GIF og overrakte en blomsterhilsen fra oss alle.
Deretter takket han for tilliten som det gjenvalgte styret har fått og ønsket både nye og
gjenvalgte tillitsvalgte lykke til videre med arbeidet for GIF.
Den frivillige innsats er bærebjelken, uten denne blir dette arbeid nærmest umulig.
Han delte deretter ut blomster til kasserer Bjørn Bagstevold som takk for en ryddig og
godt utført jobb i året som har gått og håper det nye året blir likedan eller kanskje
bedre.
Blomster fikk også daglig leder Tormod Hermansen.
Du har en omfattende stillingsinstruks og gjør en utmerket jobb for oss alle,
du representere GIF utad på en ryddig og perfekt måte.
Du bidrar til at mitt og andres arbeid blir enklere og lettere å ivareta.
Nestleder Wenche Winther tok så ordet og takket Kjetil for alt han har gjort og fortsatt
vil gjøre for GIF. Ikke alle trår til slik du har gjort, derfor en blomst til deg også.
En blomst var ikke utdelt. Den tok Tormod og overrakte Wenche som også bidrar til at
vi er der vi er i dag med sitt engasjement.
At du ikke fikk skrivejobben i dag får armen få skylda for. God bedring!

Mange viktige saker og en konstruktiv forsamling har gjort at dette årsmøte er avviklet
på rekordtid, i underkant av to timer.
Vi ser frem mot et nytt spennende år for GIF, med sportslige oppturer for våre mange
lag og en forhåpentlig fortsatt god økonomi.
Takk for i dag og vel hjem!

Gressvik, 1. februar 2005

_________________________
Tormod Hermansen
Sekretær

__________________
Gunnar Femtehjell

_______________
Arve Paulsen

