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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Protokoll hovedstyremøte 25.09.2019 

 
Møtenummer: 2019-08 
Dato:   25.09.2019 
Kl:   18.00-21.00  
Sted:   Liten sal, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer og daglig leder 
 
 
Tilstede: Tormod Hermansen, Roy H Jakobsen, Arne Morten Johannessen, Johnny 

Petersen, Tor Gjerløw, Rasmus Leiro og Morten Helminsen. 
 
Forfall: Marianne Antonsen, Ingunn Løvhaug, Asbjørn Johansen og Hanne Holmstrøm 

Karlsen 
 
 
Sakliste: 
Vedtakssaker:  

19-23 Godkjenning av protokoll fra møtet i august 
19-24 Økonomi 

- Resultat pr 31/8.2019 
- Utestående kontingenter 

19-25 Ny kunstgressbane 
 
 

Oppfølging 
19-11 Klubbhåndbok del 1  

- Sportslige grunnregler – Tilbakemelding fra gruppene 
- Målsetninger – nye forslag fra Roy 

19-15 Rekrutteringsplan 
19-19 Henvendelse fra Festekontrakt 
19-22 GIF 2022 - Jubileumskomite                                                                                                                                                                                     

 
Orienteringssaker:  

- Årsplan 
- Orienteringer fra gruppene. 
- Eventuelt 

 

Før styremøtet gis det en orientering fra Østfold Idrettskrets 
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Det ble gitt en orientering av Østfold Idrettskrets ved Cathrine Eriksen. 

Gjennomgang av hva kretsen kan tilby av tjenester til klubbene 

Gjennomgang av Idrettspolitisk dokument 2015-2019 

Viktig å styrke klubbdrift 

Lederkurs for ungdom / ungdomsutvalg. Kretsen ønsker å bidra / hjelpe til med å etablere      
ungdomsutvalg i GIF. 

Hvis GIF ønsker det, kan kretsen starte lederkurs for ungdom i GIF. 

 

Vedtakssaker: 

Sak 19-23 Protokoll fra august godkjent pr mail 4/9. 

 

Sak 19-24 Økonomi - kontroll  

Driftsresultatet er ca kr 500.000,- foran budsjett pr august. Ser bra ut med 
tanke på årsresultatet. 

Utestående kontingenter på rett vei. Betydelig nedgang. Har blitt jobbet bra. 

 

Sak 19-25  Ny kunstgressbane.  

Avhengig av kommunens budsjettbehandling i begynnelsen av desember. 
Hvis positiv budsjettbeslutning kan det bli anleggs start våren 2020.  

 

Oppfølging: 

Sak 19-11 Klubbhåndbok del 1. 

  Målsettinger, utsettes til neste styremøte. 

Sak 19-15 Rekrutteringsplan 

  Utsettes. 

Sak 19-19  Henvendelse på festekontrakt 

Morten gjennomgikk sakens status, og følger opp med å sende brev forfattet 
av advokatfirma Djerv i Oslo. 

Sak 19-22 GIF 2022. Jubileumskomite. 

  Utsettes. 
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Orienteringssaker: 

  Årsplan gjennomgått 

  Orientering fra gruppene: 

   Sykkel. Fire med på Oslo Enduro, Pål Grotnes vant mesterklassen. 

Joggen. Har passert 200 deltagere, 20 deltagere i snitt på GIF joggen. 
Hvitløypa blir merket så snart det foreligger godkjenning fra 
grunneierne. 

Håndball. Ca 100 jenter deltok på årets Flint Cup. 05 jentene gikk 
ubeseiret gjennom turneringen. Det vil bli arrangert regelkveld for 
trenere, ledere og de som er i sekretariatet på kamper. Stort press på 
treningstider. 

Fotball. Gjennomført gåfotballturnering i Trondalen med 14 lag. Lions 
sponset arrangementet. Det er ønskelig og gjennomføre tilsvarende 
turnering i 2020. 

Show med Atle Jensen samlet ca 130 personer i klubbhuset, noe som 
medførte et hyggelig økonomisk overskudd for a-laget som sto for 
arrangementet. 

Det jobbes bra i ungdomsavdelingen. 

  Eventuelt: 

Treningsarena for håndball. Det er svært vanskelig med treningstider 
og haller for håndball. Med Kongstenhallen satt ut av drift pga regn er 
situasjonen prekær. Til neste styremøte legger Morten og Johnny fram 
en sak vedrørende plastdekke med plasthall på grusplassen i 
Trondalen. 

Hjemmesidene til GIF. Alle må bli flinkere til å sende noe til 
publisering på GIF’s hjemmesider. 

Arealplanen. Arealplanen blir lagt fram for politisk behandling i løpet 
av høsten/vinteren/våren 2019/2020. 

Tomt til barnehage. Henvendelsen fra barnehagen blir behandlet av 
styret når endelig vedtak av arealplanen foreligger. 

 

Neste styremøte, 23. oktober kl 1900 

 

Gressvik, 15. oktober 2019. 

Referent: Roy H Jakobsen   


