Referat fra hovedstyremøte GIF
Dato:
16. januar 2014
Deltakere: Morten Helminsen, Kjetil Føreid, Ingrid Sannerud, Hilde Rossing, Freddy Magnussen og
Tormod Hermansen
Forfall:
Stian Martinsen, Christoffer Johansen og Ådel Tvete

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging
a) SportEngros: Kontrakten ikke helt etter intensjonen fra begge parter, mulig endring.
Nettbutikk-kickback etc. Tormod og Morten følger opp!
I 2014 fordeles BIG 10 stk draktsett og FB/HB utstyr for 75.000 hver.
b) Politiattester: Gruppestyrene er ansvarlige for at DL får oppdaterte lister over de som
skal avkreves dette. BIG og HB må umiddelbart fremskaffe sine.
Det er viktig at dersom det dukker opp nye rundt lagene at disse blir rapportert.
Heretter vil attester oppdateres hvert andre år, 1/3 for fotball, 1/10 for håndball og BIG.
c) Årshjulet: Oppdateres for 2014, datoer oversendes Kjetil snarest.
2. Økonomi
Foreløpig resultat 2013 ser ut til å gi et overskudd, noen justeringer gjenstår før revisjon.
Det jobbes med håndteringen av utestående kontingent/avgifter 2013 på ca. 60.000.
Et større fokus i lagene om bruken av aktive som ikke har gjort opp for seg må på plass.
Handlestopp innføres for FG98/99 inntil dekning av underskudd er klarert.
Budsjettarbeid godt i gang, de fleste har levert sitt. Ingrid og Morten utarbeider forslag.
Regnskap 2013 og budsjett for 2014 behandles i styremøte 13/2.
3. GIF-guiden del 1
Etter gode innspill og redigering har Kjetil og Morten nedlagt en vesentlig jobb for å gjøre
den enklere å bruke. Den har nå fått flere delplaner (vedlegg) som man lettere kan slå opp.
Respekt erstatter raushet i våre verdisett, ny tekst kommer.
Alle får den nye versjonen for gjennomlesing, tilbakemelding innen 1/2 til Kjetil.
Husk: Gruppene skal ha oppdatert sine respektive deler innen sommeren.
4. Årsmøte
Avholdes mandag 24. februar kl. 1830 og annonseres lørdag 25/1 i byens to aviser og på nett.
Fristen for forslag er 10/2. Kjetil avklarer med sykkelgruppa.
I org.plan settes et minstekrav til styreverv i gruppene, leder-nestleder-sekretær-st.medlem,
samt at det skal velges en ansvarlig lagleder på det enkelte lag.
Endelig agenda settes i styremøte13/2, og alle dokumenter må være klare, skal på nett 17/2.
Valgkomiteen er kontaktet og der jobbes.
Lillian Ovell har takket ja til å stille som dirigent.
5. Orientering fra gruppene
Ved forfall fra både fotball og BIG, kunne håndballen utdype sin orientering.
Årets felles julebord falt i god smak og flere ser allerede frem til neste fellessamling.
Her er det stor aktivitet og flere av lagene gjør det godt og har mange sterke resultater.
En utøver er tatt ut på regional landslagssamling og en representerer forbundet i et prosjekt
kalt «høye jenter». GIF bør være stolte av disse utøverne.
Flere av lagene skal til Potatis Cup i Sverige, første helgen i april, og vi ønsker lykke til.

6. Eventuelt
ØIK, kurs i styrearbeid: Setter av en kveld for dette etter årsmøte, for medlemmer i
hovedstyret og gruppestyrene. (Starten på å se fremover)
Jan Simensen`s minnefond: Legges på nett som sak. Kjetil utarbeider tekst.
Mobilreturordning: Søkes på og lagene som ønsker å være med får inntekten.
Enjoy rabattkort: Sikkert interessant men vi velger å avstå.
FRID Ungdomskonferanse: Karoline Helminsen og Nora Hjelde fra håndball deltar.
Det er opprettet en facebook side, Gresvik IF, der baneforhold etc vil være fokus.
Håndballeder mottatt tilbud om skoavtale, dersom dette ikke er i konflikt med vår
utstyrsleverandør kan det være aktuelt. Morten og Tormod avklarer dette.

Møteplan for våren 2014: (bestemt på julemøte 12. desember 2013)
Torsdagene: 16. januar, 13. februar, 13. mars, 10. april, 15. mai og 12. juni.

Referent
Tormod Hermansen

