Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 19.05.2021
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2021-05
19.05.2021
19.00-21.00
Lille sal Trondalen
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Marianne Antonsen, Arnie
Johannessen, Trond Sveberg, Thor Gjerløw og Morten Helminsen.

Forfall:

Asbjørn Johansen, Hanne Holmstrøm Karlsen og Eilen Halvorsen

Sakliste:
Vedtakssaker:
21-13 Godkjenning av protokoll fra møte 10-03-2021.
21-14 Økonomi
21-15 GIF Lotteri
21-16 Klubbhåndbøker (del 1 og generelt)

Oppfølging
19-15 Rekrutteringsplan
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite
20-36 Hospiteringsregler
21-04 Utvikling av Trondalen
21-12 Håndball leder

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt

Vedtakssaker:
21-13: Protokoll fra møte 28. april godkjent pr mail 06-05.
21-14: Økonomi
Regnskap for april ikke klart.
Budsjettet ligger foran skjema for året.
Monica Hegge, miljøkontakt fotball, har gjort en kjempegod jobb med å få inn
kontingenter, flere har fått hjelp via FRID.
Resterende kontingenter sendes nå ut via lagleder.
Har fått ca 40 000 kr i drift-tilskudd fra Fredrikstad kommune.

21-15: GIF Lotteriet til høsten, premielisten må være klar før sommeren.

21-16: Klubbhåndbøker:
Bør innholdsfortegnelse ligge på nettsiden? Nei, men vi må se på en enklere måte å
finne frem på. Morten kontakter Kjetil vedr dette.
Alle gruppene må gå gjennom sine deler og se om noe må forandres eller rettes på.

Oppfølging:
19-15: Morten kaller inn de aktuelle til ett møte i nær fremtid.
19-22: Det blir avholdt møte 25.05.
20-36: Gruppene har gått igjennom hospiteringsreglene og saken avsluttes.
21-04: Angående festetomten på fjellet så aksepterer vi ikke tilbudet om frikjøp og advokat
har sent brev.
Vi er også i dialog med Holmskau om jordet syd for grusbanen.
21-12: Ingen håndballeder på plass. Valgkomiteen jobber med saken.

Orienteringssaker:
Årskalender: Det jobbes med ny utforming.
Orienteringer:
BIG:
Alle lag er i gang med trening og flere lag har kommet seg opp til Trondalen og benytter de
små banene. Frafallet som var fryktet har vært lite og det er hyggelig og se.
For rekrutering vil det bli startet en prosess med dette i juni mot skoler og barnehager, samt
på digitale plattformer, så vi kan øke antall medlemmer.
Det blir startet opp med 2016 jenter og gutter, samt 2017 blandet lag etter sommeren.

Fotball:
Alle lag i gang med treninger.

Håndball:
Det må komme opp med en hindring på utebanen slik at det ikke blir mulig og kjøre inn på
banen, her undersøkes flere muligheter.

Joggen:
Er i gang med løpingen.
Det jobbes med ett nytt kart.

Eventuelt: Morten har ferie fra 19/7 til 19/8, vi engasjerer en sommerhjelp.

Neste hovedstyremøte: 16-06-2021

Gressvik, 22-05-2021
Referent: Marianne Antonsen

