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REFERAT FRA STYREMØTE  
Gresvik IF - Håndball 

 
Møtet ble avholdt 08.02.2017, i Gressvikhallen, kl. 17:00 – 19:00. 
 
Til stede var: 
 
Alexander Martinsen    
Stian Jacobsen       
Andreas Lea    
Trond Sveberg 
Thomas Andersen    
     
Forfall: 
 
Ann-Charlott Wehler    
 
 
1. Styrets leder ønsket velkommen til styremøte       
 
Til behandling: 
 
2. Økonomi 
 

 Kioskmidler for 2016 er fordelt, ingen innsigelser. Oppdatert resultatrapport pr 31/12-
2016 etter fordelingen av kioskmidler er sendt ut til lagledere. 

 Underskudd J99 er nullet etter innvilget midler fra minnefondet 
 
3. Sportslig 
 

 Vedtatt at det skal lages en ny rapporterings mal med fokus på utvikling og ikke så mye 
resultat. Ansvar: TK 

 Trenere sesongen 17/18 

 J18 og Senior A slåes blir en treningsgruppe neste sesong. Hovedansvar: AP. 

 Senior B egen treningsgruppe 

 01. Trener Anette gir seg. Trenger ny trener og flere jenter. Samarbeid Kråkerøy? 

 02. TO skrevet ny kontrakt. Marthe H gir seg.  

 03. Alexander gir seg, ny trener Jan Erik Fossum.  

 04. Karoline H fortsetter. 

 05. Ny trener Alexander Martinsen.  

 06. Lene fortsetter. 

 07. Karoline Mathisen.  

 08. Nye inn i håndballen. POC: Chris Staat og Hilde Molund. 
staatchristoper@gmail.no, hmolund@hotmail.no 

 
Keepertrener. Håvard. Besluttet å gi nytt tilbud for neste sesong 
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4. Felles klubbcup. 
 

 Monica Engdal holder i dette for klubben.  
 
5. Arrangement 
 

 Kun elektroniske kamprapporter neste år. Styret minner om dette på lagledermøte. 

 TS bistår dersom det er behov for opplæring. 
 
 
6. Bring dugnad 

 Vår felles klubbdugnad i forbindelse med Bring sluttspill utgår da det ikke blir et 
arrangement i Kongstenhallen som først planlagt. Ingen ny klubbdugnad denne 
sesongen 

 
 
7. Klubbdrift – frivillig arbeid 
 
Styret vil ønsker å sette ha fokus på at alt vi gjør i klubben er til det beste for våre barn. Usaklig 
kritikk og kommentarer vil bli slått ned på. Vi er her for å skape best mulig miljø og utvikling for 
alle våre utøvere. Sammen må vi alle skape et positivt miljø.     
 
 
8. Annet 
 
Minner om årsmøte 6/3-2017. Nytt styre skal velges. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 19:00 
 
Ovennevnte referat er godkjent som styrereferat av 08/02-2017. 
 
 
 
 
Referent: 
Thomas Andersen 
 
 
 


