Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 19.01.2022
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2022-1
19.01.2022
19.00-21.00
Trondalen – Liten sal
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy Jakobsen, Eilen Halvorsen, Arne Morten
Johannessen, Knut Gulbrandsen, Hanne Holmstrøm Karlsen, Thor
Gjerløw og Morten Helminsen

Forfall:

Marianne Antonsen

Sakliste:
Vedtakssaker:
22-01 Godkjenning av protokoll fra møte 15-12-2021
22-02 Økonomi
22-03 Målsetninger for GIF og Hovedstyret
Oppfølging
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
21-41 Årsmøte for 2021
- Årlige møter i gruppene
- Frister
21-42 Søknader til stiftelse og fond i 2022
21-43 Investeringer i 2022

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt
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Vedtakssaker
22-01 Protokoll fra møte 15. desember godkjent pr mail 22.12.
22-02 Økonomi
Bank pr 31.12 er kr. 3.148.000.
Ligger an til et overskudd på ca kr. 200.000.
Tap på fordringer og aktivering av nye flomlys gjenstår.
22-03 Målsettinger 2020 – 2024
Gått gjennom disse, alle ser på disse til neste møte.

Oppfølgingssaker
19-22 Møte 5/1 der komiteen spisser program mm.
Avholde møte med Båthuset, Hermansen og Halstensen.
Det er ca 100 påmeldte.
Bok er godt i rute.
21-04 Holmskau klare for å selge jordet?
Vi tar et møte med kommunen for å finne en løsning for å sikre areal videre til oss.
Ber advokat Sannerud hjelpe oss med fjellet. (festeavtalen-sletteoppgjør)
21-16 Oppdateringen fortsetter, FB-kvalitetsklubb snart i boks.
Her må også nettsiden tilpasses.
21-20 Her har Morten og Frode besøkt Drammen BK for å se hva de gjør og her var det mye
å lære, de har kommet langt.
Søknad sendt kretsen.
21-25 Her lever de godt. Ivaretas av fagansvarlig, TK-fotball/håndball.
DL skriver en oppsummering.
21-36 Inntekter kr. 6.000.000, utgifter kr. 6.250.000 gir et minus på kr. 250.000, som kan
dekkes av egenkapital.
21-41 Avholdes mandag 28.03.2022, kl 18.30
Gruppenes årlige møter skal avholdes innen utgangen av januar.
Frister for forslag og annet tas i neste møte.
Det vil fremmes forslag om at håndballens drakt heretter blir med sort shorts.
21-42 Saken avsluttes. Se vedtak forrige møte.
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21-43 Med ny kunstgressbane som vil trenge fukt ved langvarige tørke, ser vi på
muligheten av å investere i et vanningsanlegg.
Vi har fått tilbud på et anlegg, men må jobbe med saken inn mot kommunen.
DL får fullmakt til å jobbe videre med dette.

Orienteringssaker
Gruppene:
Fotball

Det jobbes med pantebod.
Nytt årshjul på plass, som det nå skal jobbes etter.
Alle lag i trening.

Håndball

Kamper er i gang igjen.
Rema1000 håndballskole i vinterferien for 50-60 ble fulltegnet på 18 timer.

Sykkel

Har startet opp igjen nå når føret tilsier det.

Joggen

For tredje året arrangerer vi «Vinter-utfordringen» i perioden januar til mars.
Denne gangen med økter i lysløypa.
Første ordinære GIF-jogg avholdes fredag 1. april.
Planlegger også skilting av marka.

Neste hovedstyremøte, 16. februar.

Gressvik, 23.01.2022.
Referent: Tormod Hermansen
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