Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 16.02.2022
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2022-2
16.02.2022
19.00-21.00
Trondalen – Liten sal
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Eileen Halvorsen, Marianne
Antonsen, Arne Morten Johannessen, Knut Gulbrandsen og Morten
Helminsen.

Forfall:

Hanne Holmstrøm Karlsen og Thor Gjerløw

Sakliste:
Vedtakssaker:
22-04 Godkjenning av protokoll fra møte 19-01-2022
22-05 Økonomi
22-06 Årsmøte
22-07 Kjøp eller leie av tomt (Jordet sør for grusbane)
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
21-43 Investeringer i 2022
22-03 Målsetninger

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt

Vedtakssaker:
22-04 Protokoll fra møte 19.01 godkjent pr mail 25.01
Det er viktig og huske på at referater fra gruppenes styremøter sendes Tormod og
Kjetil Føreid slik at han kan legge de ut på hjemmesidene..
Fotball mangler for 2022.
Sykkel har ingen i 2021 og 2022.
Joggen, ingen etter mai – 21.
Håndball har alt på stell.

22-05 Pr. januar ligger det ann til ett overskudd på ca. kr. 120 000.
Spart ca kr. 60 000 på strøm, da ventilasjonsanlegget har vært avslått.

22-06 Årsmøte for 2021 blir avholdt mandag 28.03.2022, kl. 18:30. (fra sak 21-41)
Frist for innkalling er senest 28.02.
Frist for forslag 14.03.
Frist for dokumenter legges ut 21.03.
Utarbeide forslag om draktendring jenter, til sorte shorts, og forslag på revisor.
Styremøte fremskyndes til 16.03. Her må alle møte da regnskap og årsberetning skal
signeres, samt at org.plan og saksliste må godkjennes.

22-07 Holmskau vil selge tomten. (jordet syd for grusbanen)
Vi avventer politisk behandling i kommunen, i april, før vi går videre med saken.
Undersøke verdien av tomten, via advokat Sannerud.

Oppfølgingssaker:
19-22 Alt er i rute til jubileet og pt er 180 påmeldt til arrangementet kl 17-19 og nærmere
300 til festen kl 20.

21-04 Det jobbes iherdig med saken. Ikke noe nytt om fjellet.
21-16 Medlemsregistret er flyttet til Spond.
Til utforming av klubbhåndbøkene går vi for den fotball del 2 har.
21-20 Morten og Frode har vært på studietur til Drammen ball klubb og hovedstyre fikk en
gjennomgang fra dem, Morten har også vært på ett møte med kommunen.
Vi har mottatt 300 000 kr fra Viken idrettskrets til videre arbeid ut mot
lokalsamfunnet.
21-25 Det jobbes videre med saken.
21-36 Bare noen små justeringer gjenstår.
21-43 Bestilt vanningsanlegg til ny kunstgressbane.
Jobbes mot kommunen for å innarbeide dette i anbudet.
22-03 Er gjennomgått uten bemerkninger. Vi mener de oppfylles.

Orienteringssaker:
Fotball har laget sin Årskalender de bruker.
Håndball bør også få noe tilsvarende.
Alle grupper må legge inn sin aktivitet i tilsendt aktivitetskjema.
Orienteringer:
Eventuelt:

Alle gruppene er i gang med sine aktiviteter.
Utleie av klubbhuset: Morten og Roy ser på nye kriterier for utleie.

Neste Hovedstyremøte: 16.03.2022. (MØTEPLIKT)

Gressvik 20.02.2022.
Referent: Marianne Antonsen

