Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 20.10.2021
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2021-09
20.10.2021
19.00-21.00
Trondalen – Liten sal
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Eilen Halvorsen, Marianne
Antonsen, Arnie Johannessen, Hanne Holmstrøm Karlsen og Morten
Helminsen.

Forfall:

Thor Gjerløw, Knut Guldbrandsen.

Sakliste:
Vedtakssaker:
21-31 Godkjenning av protokoll fra møte 22-09-2021.
21-32 Økonomi
21-33 Fotografering av lagene

Oppfølging
19-15 Rekrutteringsplan
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite
21-04 Utvikling av Trondalen
21-16 Klubbhåndbøker
21-19 Nytt flomlys på kunstgressbanen
21-20 Aktivt lokalsamfunn
21-25 Ball & Lek

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt

Vedtakssaker:
21-31: Protokoll fra september møte godkjent 24.09.
21-32: Det er et negativt resultat på kr. 837.000
Kr. 660.000 dårligere enn budsjettert.
Hoved årsak til minus resultat er manglende inntekter på ca 1,2 mill, hvor ca
600.000 er dugnadsbaserte inntekter.
Vi er avhengig av at vi får koronakompensasjon fra NIF.
Det er ok kostnadskontroll, (vi er ca 500 000 bedre enn budsjett), men vi ser at
lagene nå nærmer seg normal drift og tærer på egenkapitalen.
Bank pr 30.09, kr. 2.184.000.

21-33: Vi fortsetter ikke avtalen med Fotoekspressen, men kontakter Terje Jensen for
lagsfoto.

Oppfølgingssaker:
19-15: Roy har skrevet ett utkast til rekrutteringsplan og tar ett møte med Morten til uka.

19-22: Det var ett møte 11.10 hvor en del ting kom på plass i planleggingen, nytt møte 02.11
21-04: Det har vært nye møter med Holmskau uten at noe nytt har kommet frem, det blir nå
jobbet mer inn mot kommunen.
Intet nytt om festetomt.
21-16: Alle klubbhåndbøkene må gjennomgås og revideres.
.
21-19: Nytt flomlys blir montert 1-2. november og det blir da ikke mulig å trene. (Avsluttes)
21-20: Vi går videre med aktivt lokalsamfunn og jobber oss videre på trinnene fra Viken
idrettskrets.
21-25: Møte avholdt 28.09, her må det gå seg litt til. Silje Lægereid holder i dette.
Klubbhåndbok er under arbeid. Ansvar Roy.

Orienteringssaker:
Årskalender: Venter på fotballs utkast til årskalender.
Orienteringer:
Joggen: Sprinklet opp:
• Årets Sprinklet opp må sies å være en suksess.
• Godt samarbeid med Røde kors og klubben ellers.
• Nytt løp 2022 11 september.
Gressvik marka:
• Avtale gjort med Fredrikstad kommune om vedlikehold av lysløypa samt
støtte til oppgradering av løypenett i marka.
• Merking av lange blå-løypa syd gjøres i høst.
• Planlegger for innkjøp av nye skilt for alt syd for Sprinklet, retning, farge,
stedsnavn etc.
• Påfyll av flis på myr ved 2km i GIF joggen.
GIF Joggen:
• To fredagsløp igjen av årets sesong.
• Hodelykt-løp i november og romjulsjogg.
• ” Utfordringen 2022” fra januar til mars.
• Neste år tilbake til kun fellesstart på fredag.
• Suksess med premiering for 25, 50, 75, osv løp, koppene er populære.
Sykkel:
•
•
•

Fellesturene går sin gang.
Camp i Kjerringåsen sist helg med Enduro løp
Samarbeid med joggen i marka.

•
•
•
•
•
•

Sesongen er snart slutt, og flere lag kjemper om kretsmesterskap.
Arrangerer «før kampen» foran hver hjemmekamp til A-laget.
«Slaget om Onsøy» 28/10, sponsorer støtter opp med penger pr tilskuer.
Ny tribune er på plass.
Frokost møte med næringslivet, torsdag 28.10 i Trondalen.
Starter opp GIFFO med 11 påmeldte. Koster 900 pr måned.

Fotball:

Eventuelt:
Årets GIF julebord avholdes i skogen v/Sprinklet, fredag 3. desember.

Neste Hovedstyremøte, onsdag 17.11.
Gressvik, 24.10.2021.
Referent: Marianne Antonsen

