Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 25.08.2021
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2021-07
25.08.2021
19.00-21.00
Trondalen – Liten sal
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Thor Gjerløw, Knut Gulbrandsen,
Arnie Johannessen, Tormod Hermansen og Morten Helminsen.

Forfall:

Marianne Antonsen, Hanne Holmstrøm Karlsen og Asbjørn Johansen.

Sakliste:
Vedtakssaker:
21-23 Godkjenning av protokoll fra møte 16-06-2021.
21-24 Økonomi
21-25 Barneidrett => Ball og Lek
21-26 Ny shortsfarge for jenter?
21-27 Rullestolhåndball – Hva tenker klubb om et slikt prosjekt?

Oppfølging
19-15 Rekrutteringsplan
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite
21-04 Utvikling av Trondalen
21-15 Lotteri
21-16 Klubbhåndbøker
21-19 Nytt flomlys på kunstgressbanen
21-20 Aktivt lokalsamfunn
21-21 Trenerattest

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt
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Vedtakssaker:
21-23: Protokoll fra møte 16. juni, godkjent på mail 19.06.
NB! Etterlyser referater/protokoller fra BIG etter februar 2019.
NB! Etterlyser referater/protokoller fra SYKKEL etter oktober 2019.
21-24: Regnskap for juni gjennomgått.
Vi ligger på budsjett.
Det vil bli en tettere oppfølging av utestående kontingenter og treningsavgifter.
Bank pr 30.06, kr 2.473.895.
Vedtak: Etter forfall refunderes ikke avgifter.
21-25: Som protokollført 16.06 i sak 19-15 er det enighet om at BIG i sin nåværende form
skal nedlegges/endres og at det opprettes en gruppe kalt «BALL og LEK»
Barnehagebarn (4-5 år) og 1. klassinger (6 år) skal tilhøre denne.
Fra 2. klasse (7 år) går de over i håndball – fotball.
For en organisering av dette vil Roy, Morten, Silje, Knut og Karoline, Arnie og Joar,
jobbe frem en plan.
Klubbhåndbok vil også utarbeides. Ansvarlig her er Roy.
21-26: Utfordringer for jenter i puberteten med hvite shortser.
Tidligere vedtak om at lag får hot-pants videreføres.
Vedtak: Jentelag bytter til sorte shortser som et prøveprosjekt i 21/22.
21-27 Her tenker klubb at dette er et positivt og et godt tiltak.
Håndballavd. må bare sette i gang dersom de ønsker dette.

Oppfølgingssaker:
19-15: Rekrutteringsplanen gjennomgås og oppdateres. Ansvarlig er Roy (kjetil)
19-22: Nytt møte i komiteen avholdes 01.09.
21-04: Det er avholdt et konstruktivt møte, der GIF og Holmskau møtte repr fra kommunen.
Her ble fremlagt tanker om en fremtidig bruk av jordet.
Intet nytt vedr festetomten. Vi jobber fortsatt via vår advokat.
21-15: Lotteriet er i gang og loddbøker er utdelt.
Fine gevinster, noen fått og noen kjøpt.
Saken avsluttes.
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21-16: Sett på forslag til innholdsfortegnelse på nettsiden.
Mappene bør være like store. Ansvarlig Morten.
21-19: Nye lamper bestilt. Totalkostnad for bytte ca. 250.000.
Kommunen leverer styringsenhet.
GIF må heretter bekoste vedlikehold og drift av flomlyset.
21-20: Mer stoff fra kretsen. Frode holder i dette.
21-21: Alle skal nå ha registrert seg. FB-HB må følge opp videre.
Saken avsluttes.

Orienteringssaker:
-

Årskalender: Her jobbes det fortsatt med en ny utforming. Ansvarlig Fotball.

-

Gruppene:
Fotball:
Sesongen endelig i gang for alle, noe som var etterlengtet.
Tom Freddy har startet sitt arbeid.
Gåfotballandskamper mot Sverige, bare positive tilbakemeldinger.
Prosjekt «Åpent klubbhus» før A-kamperHåndball:
Oppstart for alle tidlig i september, alle i rute.
Stiller lag i samtlige årsklasser for jenter. Trenere stort sett i boks.
Flere lag til Flint-cup i Tønsberg, dersom ikke restriksjoner kommer.
Joggen:
Er i gang hver fredag.

Eventuelt:
Ihht Kvalitetsklubb skal vi arrangere noe vedr våre verdier og holdningene til disse.
Derfor vil det fredag 10. sept, lørdag 11. sept. og søndag 12. sept. bli arrangert
Verdi-dagene, med flere verdifulle møteplasser for oss alle. Program distribuert.
Tribune og supporterklubb bør være på plass i 2022.
Invitasjon til Trosvik IF 75-års jubileum. Representant fra fotball?

Neste styremøte, 22.09.

Gressvik, 26.08.2021.
Referent: Tormod Hermansen
3

