Gresvik IF
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling

Protokoll fra hovedstyremøte 20.04.2022
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2022-4
20.04.2022
19.00-21.00
Trondalen – Liten sal
Alle styremedlemmer og daglig leder

Tilstede:

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

Forfall:

Marianne Antonsen og Eilen Halvorsen

Sakliste:
Vedtakssaker:
22-12 Godkjenning av protokoll fra møte 16-03-2022
22-13 Økonomi
Regnskap pr februar og mars

Oppfølgingssaker:
19-22 GIF 2022 – Jubileumskomite
21-04 Utvikling av Trondalen
21-16 Klubbhåndbøker
21-20 Aktivt lokalsamfunn
22-07 Kjøp eller leie av tomt (jordet)
22-11 Utleie klubbhus

Orienteringssaker:
- Års kalender
- Orienteringer
- Eventuelt

Vedtakssaker:
22-12 Protokoll fra møte 16.03.2022 godkjent pr mail 21.03.2022.
22-13 Regnskap for februar gjennomgått.
Overskudd ca. kr. 60.000.

Oppfølgingssaker:
19-22 Gruppene kommer med forslag til videre markeringer.
Komiteen har ikke hatt møte, men samles snarest.
21-04 Vedr fjellet så jobbes det fortsatt med saken via advokat.
21-16 Roy har startet en gjennomgang og fortsetter.
Roy, Morten og Tormod går gjennom etter hvert.
Styret behandler et endelig forslag.
21-20 Arbeidsgruppe nedsatt bestående av:
Morten, Frode, Arnie, Knut, Thor og Tom Freddy.
Gruppa skal sørge for at innvesteringer gir bærekraftig utvikling for prosjektet videre
inn i 2024.
Morten og Frode drar på seminar med Viken Idrettskrets.

22-07 Vi følger nøye med og fortsetter en god dialog med Holmskau og har is i magen.
Kommuneadministrasjonen vil legge frem en innstilling til politikerne for behandling i
juni.

22-11 Morten og Roy jobber med saken.

Orienteringssaker:
Årshjul:
Roy foreslår et årshjul for hele klubben. ( se NIF sitt forslag )
Fotball og Håndball har sine årshjul som fungerer for seg.
Morten og Roy ser videre på dette.

Gruppene:
Sykkel
Arrangerer sitt jubileumscruix/jam nå til helga.

Joggen
Fredagsløpene i gang.
Planlegger Sprinklet opp 12.09.
Skilting av stier pågår.
Håndball
Sesongen går mot slutten.
J-13 har vunnet Temaserien.
Fire lag skal på turnering til helga.
Trenerkabalen så å si klar. Miljøkontakt er også på plass.
Fotball
Sesongen i gang for alle.
Stort søkelys på kampverter og dens rolle.
Flere ungdommer tar klubbdommerkurs.
Frafall på 2011 taes tak i.

Eventuelt:
Invitert til byens felles barne- og folketog 17. mai, avmarsj Tollboden ca. 13.00.
Vi går selvfølgelig der i vårt jubileumsår og gruppene med de som vil.
Noen i GIF-tøy og andre i finstasen sin, disse får GIF-flagg.
Gruppestyrene oppfordres også til å gå i toget på Gressvik, fra paviljongen til kirken
på morgenen.
Tormod blir fanebærer både på Gressvik og i sentrum.

Neste Hovedstyremøte, onsdag 25.05.2022.

Gressvik, 23.04.2022.
Referent: Tormod Hermansen

