Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 15.12.2021
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2021-11
15.12.2021
19.00-21.00
Trondalen – Liten sal
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy Jakobsen, Eilen Halvorsen, Marianne
Antonsen, Arnie Johannessen, Knut Gulbrandsen, Rasmus Leiro og
Morten Helminsen.

Forfall:

Thor Gjerlow og Hanne Holmstrøm Karlsen.

Sakliste:
Vedtakssaker:
21-39 Godkjenning av protokoll fra møte 17-11-2021
21-40 Økonomi
21-41 Årsmøte for 2021
- Dato
- Årlige møter i gruppene
21-42 Søknader til stiftelse og fond i 2022
21-43 Investeringer i 2022
21-44 Kontingenter.
Oppfølging
19-15 Rekrutteringsplan
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite
21-04 Utvikling av Trondalen
21-16 Klubbhåndbøker
21-20 Aktivt lokalsamfunn
21-25 Ball & Lek
21-36 Budsjett 2022
21-37 Ny kunstgressbane

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt

Gresvik IF følger gjeldende Covid 19 forskrift fra NIF som gjelder trening og annen aktivitet.
Hovedstyret anmoder gruppene til å ta en tidlig juleferie nå.

Vedtakssaker
21-39 Protokoll fra møte i november godkjent pr mail 01.12.2021.

21-40 Økonomi
Pr 30.11 er det kr 3.113.485 på bok.
Vi ligger ca 50.000 før budsjett.

21-41 Årsmøte
Årsmøte for 2021 blir avholdt, mandag 28.03.2022 kl. 18:30Gruppene må avholde sine årlige møter innen utgangen av januar 2022.

21-42 Søknader stiftelser og fond 2022
Det er kun Gresvik IF som kan søke om midler fra stiftelser og fond.
Stjernelaget og sykkel er de første vi søker om i 2022.
Vi søker også om støtte til kunstgress i ballbingene.

21-43 Innvesteringer 2022
Vi er i en prosess der det er vår tur til å få ny kunstgressbane, lik den Kråkerøy har.
Det viser seg at den type bane blir veldig tørr ved ekstrem varme og glatt ved kulde
og kan ikke brøytes med traktor ved snøfall.
HS har drodlet litt frem og tilbake om vi skal investere i et vanningsanlegg og en ATV.
Det ble også snakket noe om solcellepanel, merk høye strømregninger.
INGEN AVGJØRELSE ER TATT.

21-44 Kontingenter
De av våre aktive som spiller både håndball og fotball skal betale den høyeste
treningsavgiften. (håndball vil øke sin fra sesongen 22/23)

Oppfølgingssaker
19-15 Saken avsluttes, inngår i sak 21-16.
19-22 De første invitasjoner er sendt ut.
Det holdes jevnlige møter med planlegging.
21-04 Det har vært ett møte mellom planutvalget i kommunen, Holmskau og GIF og det
jobbes videre med saken.
21-16 Det jobbes videre.
21-20 Det blir inngått ett samarbeid med Hurrød skole håper på et møte før jul.
21-25 Det jobbes videre med saken. DL skriver en oppsummering av hva som har skjedd.
21-36 HS gikk gjennom hoveddelene av budsjettet, det jobbes videre.
21-37 Kommunen har vedtatt i sitt budsjett at vi får ny bane i 2022, lik den Kråkerøy har.

Orienteringssaker
Hovedstyremøter frem til sommeren 2022: 19. januar, 16. februar, 23. mars, 20. april,
25. mai og 15. juni.
Orienteringer:
Sykkel:

Er inne i en rolig periode, men har noen fellesturer.

Håndball:

Høstsesongen er avsluttet

Fotball:

GIF har fått tre kretsmestere i ungdomsklassen.

Neste Hovedstyremøte, 19 januar 2022.

Gressvik 18.12.2021.
Referent Marianne Antonsen

