GIF-Hovedstyremøte referat for torsdag 15. mai 2014.
Tilstede: Tormod Hermansen, Kjetil Føreid, Freddy Martinsen, Christoffer Johansen,
Pål Valbjørk, Rasmus Leiro, Morten Helminsen (DL) og Hilde Rossing
Forfall: Marianne Antonsen, Morten Hanssen, Ingrid Sanderud

SAKSOPPFØLGING
# SportEngros; Venter på "pay-back". Tormod/Morten sender brev med krav om frist på
levering varer og opprettholdelse av kontraktsfestet gjensidige avtaler, og hva som er profiltøy kontra ordinære varer.
# Ubestatte verv; Mangler fremdeles lagleder forFG02 og FGS. Må på plass umiddelbart,
fotballformann sitt ansvar.
# GIF-Cup. Innkalt til oppstartmøte. Dersom det blir like laber oppmøte/interesse fra egne
rekker i år som i fjor, avvikles det ingen cup.
# Årshjulet; Gjennomgang oppsett/nye datoer. Opprette nok en fane hvor frister og øvrig
info legges til.
# Forsikring; Mangler diverse forsikringer som vi må ha. Tormod sjekker opp mot og sørger
for at GIF er fullverdiforsikret!

ØKONOMI
Forbruk er større enn inntekter, her må det dras i nødbremsen!
Fotballen må redegjøre for overforbruk FG98/99, FGS og FADM umiddelbart!
Det er pr dato innkjøpsstopp for Senior og Gutt og beskjed gis til SportEngros og
fotballformann.
Minner igjen om at det ikke er lov å foreta kjøp i GIF sitt navn uten rekvisisjon utstedt av
Morten Helminsen!
Økning EK minnefond ikke utført pr dato, Morten tar dette med Ingrid.
Pr dato er det 72 aktive som ikke har betalt medlemskontingent. Dersom det ikke er betalt
etter påminnelse nr 4 (!?), utestenges den aktive fra all aktivitet.
Salg Arenareklame utføres av DL hvor så inntektene går til klubben og hovedstyret fordeler
mellom gruppene. Dersom Senior ønsker å ha en del av jobben, går inntektene direkte til
laget for de salg de foretar.
GIF har for 2014 fått kr 57 500 i driftsstøtte fra Fr.stad kommune.

NFF – kvalitetsklubb
Arnie (Arne Morten Johannessen) fra ØFK har vært to ganger i Trondalen og gjennomgått
konseptet. Klubben har mye positivt pr dato, bl.a. gode nettsider som vi fikk skryt for.
GIF vil vokse som klubb om vi går for konseptet. Avklaringsdokument sendes på mail, fylles
ut og returneres. Deretter blir det en prosess mot endelig godkjenning under Kretstinget
som avholdes 15.03.2015.
Men først må fotballavdelingen ta en beslutning på om de ønsker å være med. Krever en
dedikert ildsjel som prosjektleder med ytterligere 4-5 medlemmer.

ORIENTERING FRA GRUPPENE
# Håndball
Stille og oppbyggende periode mot ny sesong, venter i spenning på fordeling treningstider
for 2014/2015!
FH-forum; første møte er 04.06 i regi av Ballklubben, hvor det skal legges føringer og
retningslinjer for god drift klubb.
Trening mot Fr.stad Cup, deretter sommerfri/egen trening.
Kabal legges i disse dager mot trenere o.l.
# Fotball
Ingen til stede
# BIG
Arrangerer Barneidrettens dag den 30.08 i Trondalen og planlegges på neste BIG-møte i juni,
her stiller nyopprettet Sykkel-gruppe med aktivitet.
Minner om tilbakemelding mot GIF-Guiden!
Start- og utstyrspakker er delt ut og oppgraderinger foretatt.
Serien er i gang, stor aktivitet.
# Sykkel.
Ønsker Sykkel-gruppa velkommen i GIF!
Er i oppstartfasen og jobber med planer om hva de ønsker å gjøre framover i tillegg til
retningslinjer. Morten gir beskjed når han har fått registrert alle aktive slik at medlemsliste
kan tas ut.
Arrangerte Crux-Jam siste helgen i april; lørdag kveld var 30 deltagere på Ulvesletta til sosialt
samvær hvorav 20-25 overnattet. Hele 40 deltok på tur søndagen!
Vil framover merke opp og vedlikeholde turstiene i Gressvik-marka.
Hovedaktivitet er sti-sykling; teknisk sykling på tur-sti.
Fast "trening" hver tirsdag kl 1800, så ta sykkelen fatt og møt opp ved klubbhuset!
Ønsker å stille opp for alle gruppene, bidra mot aktivitet, spennende nytenkning og ønsker
også på sikt å utvide egen gruppe mot ungdom og barn.

EVENTUELT
# Trafikksikkerhet; Sykkel dag med regler og ferdigheter.
# Rekefest 09.05: Vellykket og hyggelig. Viktig at info om sosiale arrangement nås ut til alle
tillitsvalgte i alle grupper, så får vi håpe det neste år dukker opp flere fra fotballen enn det
var i år.
# Trondalen Utvikling; GIF har deltatt på befaring og diverse utbedringer er påpekt. Disse vil
bli utført. Materialer til nytt skilt-gjerde rundt hovedmatta vil bli levert og stolper satt ned.
Deretter tar husstyret resten av jobben.

Neste hovedstyremøte; torsdag 12.06 kl 1900

Gressvik 20. mai 2014
Hilde Rossing
vikarierende sekretær

