Møtereferat Hovedstyret 17.03.2016
Tormod Hermansen

M

Cathrine Åneby

M

Marianne Antonsen

F

Ingrid Sandrud

F

Kjetil Føreid

M

Pål Valbjørk

M

Morten Hanssen

M

Alexander Martinsen

M

Silje Lægreid

M

Morten Helminsen

M

M= Møtt

F= Forfall

S= Sendt stedfortreder

1. Saksoppfølging/Referatgjennomgang
 Årsmøteprotokoll gjennomgått. Vår nye lov er godkjent av ØIK 14/3-16.
Følgende punkter må gjøres bedre på neste års valglister:
- Valglister må være tilgjengelige samtidig med de andre dokumentene.
- Personalkostnader må synliggjøres bedre. Den største posten som må være med
er selvfølgelig arbeidsgiveravgift.


Punktet kvalitetsklubb endrer navn til klubbhåndbok.
- Brannvern må oppdateres i klubbhåndbok del 6. Bør være i del 1 også.
- Håndballens klubbhåndbok må det nå jobbes raskere med. Sportslig plan må
være klar til å følge når man starter neste sesong.
- Vi vurderer om vi skal ha med noe om sunn jente idrett i del 1.



Årshjul
- Vi søker om driftstilskudd i Fredrikstad Kommune. Følges opp av Kjetil.
- Vi kan søke om midler til vedlikeholdsprosjekt. Følges opp av daglig leder.
- Samordnet register melding, tidligere idrettsregistreringen har frist 30/4. Her må
det sjekkes opp roller. Hoved registreringen skal gjøres av hovedleder.
- Vi legger den «tradisjonelle» rekefesten til samme dag som onsøymesterskapet,
4/6-2016. Sommeravslutning for alle våre frivillige. BIG arrangerer.



GIF 2022
- Stormøte nr 3 avholdes i uke 15, nærmere bestemt 11/4 kl 18.00
- Egen samling for hovedstyret avholdes den 20/4-2016. HS møtes 16.30 setter av
kvelden. Temaet er veien videre. Månedens HS møte avholdes ifbm. samlingen.



Ny kiosk
- Vi har endelig avtale med en håndverker. Materialer bestilles og vi håper å
komme i gang igjen første uken etter påske.

2. Økonomi
I kasserers fravær informer DL om dagens situasjon.
 GIF har pr dd utfordringer med likviditeten. Vi har kr 431.366 på konto, men har
ventende fakturaer for over kr 400.000.- DL mener det «BRENNER PÅ DASS»
 Det har på de 2 første månedene vært et overforbruk på nærmere kr 200.000.- i
forhold til budsjett på turneringer og utstyr. Det er i all hovedsak håndball som har
utgiftene på turneringer, og fotball som handler utstyr. Når det er et slikt
overforbruk allerede etter 2 måneder er det på sin plass å spørre om lagene har
kontroll?
Gruppelederne mener de har det og viser til at nesten samtlige lag fortsatt har positiv EK.




Etter første forfall på medlemskontingenten ser vi at betalingsgraden ikke engang
har nådd 50 %, og vi sender 1. purring omgående.
DL informerer om at flere lag ikke bryr seg om klubbdugnaden med papirsalg. Dette
kan føles urettferdig for de som bidrar, og dette må strammes inn fra neste salg.
Hovedleder gjennomgikk mail fra revisor i fbm årsrapporten.

3. Anleggsassistent
 Tormod gjennomgikk stillingsbeskrivelsene for en anleggsassistent og DL. Det ble
bemerket fra fotballavd, at DL instruks ikke var forandret. Dette ble forklart med at
man måtte se en evt løsning med anleggsassistent før man evt kan ta vekk vesentlige
arbeidsoppgaver. Hovedstyret er smertelig klar over dagens pressede situasjon.
 Hovedstyret ser det vanskelig å kunne ansette en assistent med dagens økonomi.
Med omorganisering kan man kanskje finne midler til nærmere en halv stilling.
 Tormod forteller om løsningen gjennom NAV som ble brukt den gangen GIF først
ansatte en daglig leder, midlertidig lønnstilskudd i fra NAV
 Tormod Hermansen kan være en kandidat til assistentstillingen siden han er i
gruppen NAV gjerne hjelper til med, og melder derfor at han ikke kan ta saken inn
mot NAV. DL tar saken inn mot NAV.

4. Post/mail
 Vardia forsikring har sendt tilbud om dugnad. Selge forsikringer. VI takker nei.
 ØIK søker etter ildsjeler til ildsjel pris. Vi ser ikke at vi har egnede kandidater.

5. Orienteringer fra gruppene
Fotball
 Fotballen melder om positivt tiltak på kroa. Den første fredagen i måneden kan man
møtes for en hyggelig prat, og 1.april kommer Jan Halvor Halvorsen.
 Har hatt kick off for sesongen 2016 og her var det ca 35 stk på en lørdags kveld, god
stemning og kontakt på tvers av lagene
 Arrangerer ekstra trening for de unge på fredager kl. 16.30
 Skal ha fotball leder kurs 2 torsdager i april i Trondalen, er det noen i styret som ikke
har kurs bør de være med her (ref. kvalitets klubb)
 Skal arrangere mini festival, en i mai og en i september (3 mans lag)
 De jobber aktivt mot fotball skole i slutten av juni
 De arrangerer Onsøy mesterskap mot Lervik første helgen i juni (alle nivåer, jenter og
gutter møter hverandre, avslutter med seriekamp A-lag)
Sykkel








Fellesturer på tirsdager og jenteturene har så smått kommet igang, og det er ikke
lenge før de starter opp med ungdomsgruppe og funksjonshemmede turer.
Ferdighetssenteret og pumptrack har klart vinteren bedre enn fryktet og de jobber
med å få pumptrack opp å gå så fort som mulig.
Det er snart bare 1 mnd til Fredrikstad Cruxjam og Stifestival. Dette er en
konkurranse i forsering av vanskelige partier (såkalt crux) i skogen. En konkurranse vi
er alene om å organisere. Dette gleder vi oss veldig til.
Vi er i tett dialog med Trondalen Utvikling ang midler til å lage en lang klopp på over
60m som skal erstatte de gamle plankene over det våte partiet fra vanntårnet og
sydover. Dette vil være til stor glede for alle markabrukerne.
Vi vil i 2016 komme med stitøy slik at vi også kan representere vår klubb med profil
tøy.

BIG



Alle gruppene er godt i gang med treningen på Rød skole. 2009 og 2008 kull trener i
tillegg i Trondalen på mandager, noe som fungerer bra!
På Lervik-cup 12- 13 mars deltok gutter og jenter fra 2009 og gutter 2008. Det var
stor aktivitet og utøverne hadde det veldig gøy. Det var for øvrig noe rot med
kampoppsett og informasjon rundt dette, vi fikk blant annet ikke kampoppsettet før
den samme uken cupén var, noe som vi syntes var i seneste laget. Det var ingen
”egen” plass hvor vi kunne samle ungene til felles lunsj/sosialt, dette førte til at
mange av barna oppholdt seg mye på tribunen. Plassmangel er selvfølgelig
problemet, men det er veldig viktig at barna har et samlingspunkt slik at de alle føler
seg som en del av gruppa. Alle brukte de nye draktene, noe som var stor stas for
både utøvere og trenere! Tusen takk!

Håndball





J99 gjør det meget godt i årets bringserie. Full pott i forrige runde i Stavanger.
J03 ble nr 3 i årets temaserie for 12 åringer.
Reiser på felles klubbturnering, Baldus cup på Lillehammer, 23. april
Jobber med trenere til alle lag, og er snart i mål

Representasjon siden forrige møte:





Silje Lægreid og Camilla Thorkildsen stilte i Frida og Fredrik (FRID) 1.mars.
Tormod Hermansen stilte i ledermøte FRID 2. mars
Alexander Martinsen og DL hos Fr.Stad kommune vedr idrettshaller 14.mars
Tormod Hermansen og DL i kunstgressprosjekt i regi av FRID 16.mars
 Hanne Verbeek stilte på ledermøte (ledermøte – ting holdes 2.hvert år) i ØFK 17.mars.

Referent 17.03.2016
Morten Helminsen
Daglig leder

