Hovedstyremøte GIF, 13.08.2015
Tilstede: Tormod Hermansen, Hilde Rossing, Kjetil Føreid, Marianne Antonsen, Pål Valbjørk,
Stein for Ingrid og Morten Helminsen.

Forfall: Morten Hansen, Freddy Magnussen og BIG

1. Referatgjennomgang/ Saksoppfølging
Kvalitetsklubb>> Fotballevaluering når?
Håndball må få på plass en kontaktperson snarest, som har ansvar for klubbhåndboka.
BIG snart ferdig med sin klubbhåndbok.
Alle klubbhåndbøker bør helst være ferdig i løpet av 2015.

Årshjul>> Det er søkt om momskompensasjon og LAM.
Hjertestarterkurs i løpet av høsten, DL sender ut innbydelser.
Håndballstyremøtene må inn i årshjulet.
Hovedstyremøter er berammet ut året, 10/9 - 8/10 - 12/11 og 10/12.

GIF 2022>> Prosjektgruppa har møte 7/9 for videre utarbeidelser av forslag fremover.
Nytt stormøte kommer.

DL Revidering>> Avventer innspill fra håndball?
Saken utsettes.

Anleggsavgift>> Hovedstyre ønsker ikke en lik sum for alle, men en differensiering.
Fotballstyre får ett forslag på nye satser og uttaler seg.

Fremdrift ny kiosk>> Den nye kiosken er ca. 14 dager forsinket med legging av tak.

Salg av tomt>> Det er foretatt takst av tomten, som må omreguleres dersom annet enn
idrett skal befinne seg der.
Barnehagen tar saken videre med kommunen om tomten kan omreguleres.
Videre behandling og ekstra årsmøte ikke nødvendig før en event. regulering er på plass.

Avdelingsmailer>> Muligheter og hensiktsmessighet ble diskutert, men DL sjekker ut mer.

2. Økonomi
Vi ligger noe etter budsjett.
Avdelingsstyrene må følge opp lag som ligger i minus.
Deltakeravgift halv sesong>> De som begynner etter 1/7 i fotballen og etter1/1 i håndballen,
betaler halv avgift.

3. Orientering fra gruppene
Fotball>> Det har vært noe aktivitet i sommer, med blant annet fotballskole. Her var det ca.
100 deltagere og vi fikk besøk av spillere fra FFK, Sarpsborg 08 og Tarik.
Vi har fått gode tilbakemeldinger og vil jobbe videre med å utvikle dette.
Gutt og junior lag har vært med på Skaw Cup.
Jr. 1, ble nr. 4 etter å ha tapt semi og bronsefinale på straffer.
Jr.2, tapte alle sine kamper.
Gutt 1, tapte alle kampene og ble slått ut i B kvartfinale.
Gutt2, spilte 2 uavgjorte og 2 tap, ble slått ut i B kvartfinale.
Guttelagene var vårt 15 årslag som spilte i klasse 16 år.
Gutt 14 var med i Sandarcupen og der ble det sølv etter tap i finalen i A sluttspillet.
Lagene har kommet i gang med trening og vi ser frem til høstsesongen.

Sykkel>> bygging av pump track banen starter 14/8.

BIG>> har berammet ett styremøte 17/8 der Morten, Tormod og Kjetil deltar og nytt styre
forhåpentligvis blir valgt.

Håndball>> ikke mottatt.

4. Eventuelt
FRID>> Hankøseminar 10-11 oktober der tema er «Klubben som sjef»
FRID>> Kunstgressklubbene har hatt 3 møter, alle klubber med kunstgress har vært med og
målet er å få kommunen med på ett spleiselag når gresset skal byttes. Det blir en
pressekonferanse om saken den 18/8.

Neste Hovedstyremøte 10/9
Referent Marianne Antonsen.

