Referat fra hovedstyremøte
Dato:
Deltakere:

Forfall:

13. februar 2014
Morten Helminsen, Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Ingrid
Sandrud, Stian Martinsen, Freddy Magnussen, Kristoffer Johansen og
Ådel Tvete
Kjetil Føreid

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging.
a. Sport Engros – det har ennå ikke vært gjennomført det avtalte møte.
i. Erfaring fra håndballen – sport Engros – det er utfordringer med å
få komplette drakter og dresser. Har ikke det utstyret og draktene
som er lovet. Tormod og Morten kaller inn Sport Engros til møte
etter Årsmøtet.
b. GIF guide del 1 ligger nå på nett. Settes på agendaen til årsmøtet. Saken
er ferdig.
2. Økonomi
a. Klubben hadde et overskudd på drøyt kr 213000,- ved årsskiftet.
b. Noen lag ligger i minus – men det er penger på vei inn for alle lag.
c. Gjennomgang før Årsmøtet:
i. Hovedstyret godkjente regnskapet for 2013
ii. Gjennomgang av kommentarer til årsregnskapet til Gresvik IF
2013 – godkjent
iii. Budsjett for 2014 er satt opp vil bli lagt frem på årsmøtet.
Morten skal vurdere om vi har budsjettert for lite på inntektssiden
på medlemskontingent.
3. Forberedelser til Årsmøtet – 24. februar
a. Det er ingen innkomne forslag.
b. Ang. sykkelgruppa. Tormod har snakket Leiro og Antonsen. Vi må ha en
beskjed før mandag ang. hvordan det går med sykkelgruppa. Ber
Årsmøtet om å få gå videre med igangsetting av sykkelgruppe.
c. Organisasjonsplan – gjennomgang av de ulike funksjonene i de ulike
styrene.
i. Håndballen har kandidater til sine funksjoner. Vi mangler kandidat
til fotballeder.
ii. Valgkomiteen skal legge frem sine kandidater på Årsmøtet.
d. Forslag til Årsberetning var sendt ut i forkant – vi bør ha med noe mer
sportslig inn i beretningen. Vi bør f.eks. nevne Caroline Syversen.
Tormod følger opp årsberetningen for hovedstyret – legger inn noe fra
både håndball, fotball og BIG. Mangler fortsatt årsberetningen fra BIG.
e. Vi fortsetter med «støttemedlemmer» som tidligere.
f. Tormod presenterte forslag til saksliste for Årsmøtet – denne ble godkjent
av Hovedstyret.
g. Hovedstyret møter senest kl 1800 – årsmøtet starter kl 1830.
h. Lag oppfordres til å komme på årsmøtet for å levere sine
pokaler/utmerkelser.

i. Hovedstyret ønsker å gi en oppmerksomhet til Caroline Syversen. Et
gavekort kan være aktuelt – kr 2000,-.

4.

Inntekstbringene arbeid
GIF får ofte innspill fra aktører utenfra om muligheter til å tjene penger ved å
selge ulike artikler. Dette kommer inn til Morten, og det har blitt opp til han å få
dette videreformidlet ut til gruppene. Vi ønsker nå at dette arbeidet gjøres på en
mer effektiv måte og setter ned en gruppe som kan jobbe med dette.,
Nestleder + en representant fra håndball og fotball danner en gruppe som ser på
tilbud som kommer til klubben. Hilde følger opp dette sammen med Morten.

5. Orientering fra gruppene
Håndball










senior A lag ligger på 3. plass på tabellen
senior B lag ligger på førsteplass
senior C laget har blitt «tatt over» av jenter 18 år.
jenter 18 år – vinner kamper. Rødspettecup i påska.
98 jentene tre seiere og et tap
99 laget – 2 lag. Nært treningssamarbeid med Lervik. Blir muligens et lag
fra neste sesong
01 – spiller jevne kamper, men taper.
De yngre avdelingene gjør det veldig bra.
Håndballagene deltar henholdsvis på IOR-cup og Rødspette cup. 7 av de
yngste lagene deltar på Potatis Cup.

Fotball
 fire nye spillere blir presentert på nettsiden – disse er ennå ikke
medlemmer i klubben
 Sesongforberedelser. Det spilles treningskamper.
 Senior – bra driv i gruppa. Ønsker å jobbe med en bedre garderobekultur.
Det er snus i slukene og vannet er kalt. Det er et ønske om å få pusset opp
garderobene – gjerne male veggene hvite.
 Juniorlaget sliter litt med antall spillere. Noen guttelagspillere blir brukt.
 Guttelaget – det har vært noe misnøye i gruppa. Klubben må ha fokus på å
beholde guttene.

BIG





jobber for å få inn nytt utstyr
etterspørsel etter trenerkurs
livredningskurs er gjennomført. Det bør kjøpes inn et førstehjelpsskrin.
06 og 05 går inn i serier.

6. Eventuelt
a) Fattigdomsproblematikk
FRID hadde dette opp på et ledermøte. Det kan søker midler fra SLT og
NAV. Medlemsavgifter og treningsavgifter kan normalt ikke dekkes av
dette. Det kan også søkes midler fra KIWANIS.
Anne Kari Sønsterød i Fredrikstad kommune sitter med ansvaret for dette.
b) Grensejustering av tomt bak klubbhuset.
c) Årsmøte i FRID – 24. mars på Onsøy Rådhus. Vi kan stille med tre
representanter.
Vi møtes alle på Årsmøtet 24. februar – styre møter kl 1800.

Referent: Ådel Tvete

