GIF Hovedstyremøte 12.02.2015
Tilstede:
Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Ingrid Sandrud, Marianne Antonsen, Kjetil Føreid, Freddy
Magnussen, Pål Valbjørk, Christoffer Johansen, Morten Hansen og Morten Helminsen.
På dagens møte fikk vi besøk av Nora Arvesen fra J99, som fikk en påskjønnelse for å være
andre Gresvik jente som er tatt ut på regionalt landslag.

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging
NFF kvalitetsklubb:
Nå begynner det meste og komme på plass, det mangler noen småting som snart er i boks.
Klubbhåndbok del 1 og del 2 oppdateres fortløpende.
Årshjul:
Oppdatert, dersom noe mangler, gi beskjed til Kjetil.
Vant Sport:
Morten, Tormod og Kjetil var i møte med Vant sport 2. februar, der vår avtale med Vant
Sport ble sagt opp, vi sa fra oss pay-back for 2014, de lagene som har nådd bonusgrensen sin
beholder den.
Vant sport får enerett på salg under siste runde av Bring serien som Gresvik If arrangerer i
Kongstenhallen i mai.

2. Økonomi
1.174 millioner kr på bok.
Klubben hadde ett overskudd på rundt 15 000 kr. ved årsskiftet.
Fotballstyret følger tett opp junior (98/99) vedr stort minus i regnskapet for 2014. Det får
følger dersom laget ikke nå gjør en innsats for å bedre økonomien.
Hovedstyret godkjente regnskapet for 2014.
Budsjett for 2015 er satt opp og vil bli lagt frem på årsmøtet.

3. Årsmøtet
Årsberetninger: Beretning fra hovedstyret lagt frem og godkjent, gruppenes vedlegges.
Innkommende forslag: Flere forslag fra Svein Halvorsen, uten motivasjon, ble behandlet og
hovedstyret kommer med sine innstillinger.
Kontingent: Uendret kr. 600, halv kontingent for støttemedlemmer.
Organisasjonsplan: Gjennomgått og godkjent.
Saksliste: Gjennomgått og godkjent.

4. Orientering fra gruppene.

BIG:
Full aktivitet som vanlig og stor entusiasme fra trenere på trenerkoordinatorene i
fotballavdelingen. De går en spennende tid i møte med bredere balltilbud og tettere
samarbeid mellom årskullene.
Fotball:
Har kommet godt i gang med 2015 og det er stor aktivitet.
Trenerkoordinatorene har hatt flere trenermøter og en temakveld, her var vi 30 oppmøtte
og det ble gjennomført 2 timer med forklaring om tiltak, dette ble avsluttet med litt sosialt.
Det er også startet med ekstra treninger på fredager etter skoletid. Det er også gjort
forandringer med treningstider slik at de yngre skal få muligheter til å trene mer.
Håndball:
Er godt i gang med siste halvdel av sesongen og har flere gode resultater å vise til.
Minirunde arrangert 17.01 med 40 lag, meget vellykket.
Nora Arvesen, J-99, er tatt ut til landslagssamling.
Påmelding og forberedelser til Potatiscup, der det stiller 6 lag.
Dommerkurs avholdes i Gressvikhallen i mars.
Sykkel:
Her jobbes det med ferdighetssenteret og pumptracken, som bør plasseres inntil hverandre.
Det jobbes også med en avtale på sykkelbekledning.

5. Eventuelt
Utleie liten sal 2015:
Etter forslag fra fotball, gikk hovedstyret inn for en prøveordning ut 2015, med å ikke leie ut
den lille salen på fredager. Fredager benyttes den til lekser og bespisning for aktive.
De som allerede har booket utleie skal få leie.

Referenter
Marianne Antonsen og Tormod Hermansen

