Referat fra hovedstyremøte
Dato: 13. mars 2014
Deltakere: Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Morten Hansen, Marianne Antonsen, Kjetil
Føreid, Freddy Magnussen, Christoffer Johansen, Morten Helminsen
Forfall: Ingrid Sandrud

Før møte hadde Tormod invitert Roger og Karoline Syversen. Roger ble tildelt klubbens
gullmerke på årsmøte, men kunne ikke være tilstede, vi ville gratulere og takke ham.
Karoline var også bedt til årsmøte, men måtte trene med regions landslag. Hun er den første
fra GIF som er tatt ut gjennom tidene og hovedstyret ville gi henne en liten oppmerksomhet
i form av et gavekort på kr. 2000,-. Vi ønsker henne lykke til videre!

1. Referatgjennomgang/Saksoppfølging
SportEngros: Representanter fra Gresvik har vært i møte, bestilte varer er lovet levert ganske
raskt. Payback fra 2013 kommer, men avtalen med payback blir ikke videre ført for 2014 og
fremover. Kontakten med SportEngros blir tett fulgt opp fra klubben.
Sykkelgruppe: Tormod har hatt møte med sykkelgruppa og de ivrigste, 5-6, velger et styre og
konstituerer seg selv. Det jobbes videre i gruppa og det skal avklares noe med NCF vedr.
dette med «stisykling» en litt på siden gren innen terreng, og noe annet.
GIF kontakter grunneierlaget for info/avklaring om rydding av stier i marka.
Inntektsbringende gruppe: Hilde og Morten har sett på noen forslag og vil ha møte med
repr. fra fotball og håndball.
Ubesatte verv: Lagleder for senior og gutter 02 mangler, fotballgruppa finner disse.
Vara revisor mangler, Tormod forespør fjorårets eller andre.
Vara valgkomite mangler og Hilde prøver å finne en kandidat.
Årshjul: Her mangler noe fra gruppene, sendes Kjetil snarest. Punktet settes fast på
agendaen i våre møter fremover.
FRID Årsmøte: Tre representanter fra Gresvik deltar Tormod, Hilde/Christoffer og Morten
Hansen, årsmøte er 24. mars på Onsøy rådhus kl. 18.30.

2. Økonomi
Klubben har 1 281 000 på konto.
Oppfølging av lag: Håndball: Alle lag er i pluss.
Fotball: Stort sett bra, men noen lag er i minus og må finne på noe.
Lag som ikke har penger på konto får heller ikke rekvisisjon til å handle noe.
Medlemskontingent: 40 % har ikke betalt, og den er sendt ut for 3. gang, gruppene har
ansvar for og følge opp sine medlemmer, slik at ingen deltar uten å ha betalt. Se lister!
Morten purrer på en klubb angående mangel på betaling av dommerleie.
Varmtvannsbereder i Trondalen er skiftet ut og virker bedre enn noen gang.

3. Jan Simensens minnefond
Saken er utsatt til neste hovedstyremøte, Morten sender ut søknaden!

4. ØIK Kurs
ØIK arrangerer kurs «styrearbeid i praksis», i Trondalen for hovedstyre og gruppestyrene,
forslag til datoer, 31/3 – 1/4 – 28/4, er sendt til ØIK.

5. Orientering fra gruppene
Håndball:
A-lag ligger an til 3plass i serien, B-lag 1 plass kan ikke rykke opp pga A-lag.
J 18: god gruppe 1plass og sluttspill.
J98: vunnet nivå 2 og klar for finale i IØR Cup.
J99: ny trener på plass, god sesong i 98 serien.
J01: sliter fortsatt med og vinne kamper.
Mange gode resultater i de yngre gruppene og det er store grupper i alle lag.

Fotball:
Har bestemt møter frem til november.
Fotballskole i uke 26.
Senior: har mange spillere.
Junior: sliter med få spillere, kun 12 stk.
Smågutt: stiller i serien med flere 9”er lag.
Veldig bra med spillere i de yngste klassene.
BIG:
Styremøte blir den 25. mars.
Barneidrettens-dag blir lagt til Trondalen.
Skal være med på Lervik cup og Trosvik cup.
Mye glede og aktivitet i alle grupper.

6. Eventuelt
Arkivkomite: Noen av våre eldre medlemmer ønsket å starte en arkivkomite som skal
forsøke å samle inn og ta vare på Gresvik IF”S historie.
Idrettskolen: Morten svarer henvendelsen fra ØIK.
Håndball arrangerer rekefest for alle, 9/5.
Fotball arrangerer julebord for alle, nov/des.

Neste møte:10 april kl 1800
Referent: Marianne Antonsen

