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Gresvik IF 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 
Referat styremøte - håndball 

 
Møtenummer: 2017-3 
Dato:   05.04.2017 
Kl:   17.30-19.00 
Sted:   Møterommet Gressvikhallen 
Innkalt:  Alle styremedlemmer, leder og nestleder i hovedstyret. Daglig leder 
 
Tilstede:   Monica Engdal, Karoline Helminsen, Trond Sveberg, Andreas Lea,  

Adler Enoksen, Stian Jacobsen, Petter Agerup 
Forfall:   Christopher Staat 
 
Andre tilstede: Tormod Hermansen, Cathrine Åneby, Morten Helminsen 

 
 

 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 

 Godkjenning av referat fra ekstraordinært møte. 

 Økonomisk oversikt pr. 28.02.17. 
 

 
Oppfølging 

 

 Sammensetning av styret 

 Gjennomgang av dommer-avdelingen 

 Jenter 18/senior A 

 Trener kontrakter 

 Fredrikstad cup 

 Junicupen 

 Arrangementer 2017/2018 

 Neste sesong 
 

Orienteringssaker:  
 

 Klubblotteri 

 Klisterbruk i Gressvikhallen 
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Vedtakssaker 
 

Godkjenning av referat fra 23. mars 2017 
 
Bakgrunn: Referat fra møtet 23.mars var sendt ut i forkant av møtet. 
 
Vedtak:  Referatet godkjent. 
 
Økonomisk oversikt pr 28. februar 2017 
 
Bakgrunn:  Gjennomgått håndballavdelingens totale status, og informert om ny    

rapportering.  
 
Vedtak: Økonomisk status pr 28. februar 2017 ble godkjent. Nye rapporteringsrutiner 

ble godkjent. Det ble fra hovedstyret presisert at inntekter må inn i forkant av 
betaling, for store turneringer. 

 
 

Oppfølging 
 

Sammensetning av styret. 
 
I forkant av møtet ble alle lag bedt om å stille med representant til styret. Fra J05 er Petter 
Agerup nytt styremedlem. Petter kunne ta rollen som økonomiansvarlig. 
Det ble nevnt i møtet at en person kan være interessert i leder-rollen. Daglig leder følger 
denne personen.  
Vi mangler representant fra J06 og J07.  
Oppgavefordeling og roller må ses på så fort styret er fulltallig. 
 
Gjennomgang av dommeravdelingen 
 
En arbeidsgruppe hadde utarbeidet et forslag til budsjett og retningslinjer for drift av  
dommere sesongen 17/18. Forslaget ble godkjent av styret. 
Ny dommerkontakt, Adler Enoksen fikk fullmakt til å forhandle ferdig med dommerne. 
Adler Enoksen kaller inn dommerne til info-møte. 
Adler tar med seg Trond Sveberg og Petter Agerup til dette møtet. 
 
Jenter 18/Senior A 
 
Håndballavdelingen har funnet det vanskelig å få satt sammen et 18 års lag neste sesong. 
Det har vært et møte med J18, mellom klubb, lagledere og styremedlemmer i forkant. 
Det ble vedtatt at tilbudet til våre 17 og 18 åringer vil være på vårt seniorlag neste sesong. 
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Trenerkontrakter 
 
Alle lag har trenere på plass for neste sesong. Kontrakter lages av daglig leder og signeres på  
et felles infomøte i Trondalen. 
Det ble diskutert løsning rundt seniorlaget, og om det fantes midler til egen trener for B-lag. 
Våre kontrakter er tydelige på at trenere ikke kan påta seg andre trener-oppdrag uten  
godkjenning fra håndball-styret. 
 
Fredrikstad Cup 
 
Dugnadslisten under Fredrikstad Cup ble gjennomgått av Monica Engdal. Hun fortalte at vi  
nesten var i mål med listene. En liten utfordring er det at J18 laget ikke eksisterer lenger. Vi  
pålegger Seniorlaget om å ta de vaktene. 
 
Junicupen 
 
Monica Engdal sender ut passord for bestilling av cupkort. Dette blir da hver og en lagleder  
sin oppgave å følge opp. Foreldre ordner innkvartering selv. 
Håndballstyret vedtok å dekke påmeldingen for vårt nyoppstartede gutter 2003 lag. 
 
Arrangementer 2017/2018 
 
Styret vedtok å søke om en runde i loppetassen før jul, og minirunde i januar 2018. Daglig  
leder søker. 
 
Neste sesong 
 
De fleste lag er klare med sine påmeldinger. Cathrine Åneby samler inn informasjonen og gir 
til Daglig leder, som melder på lagene i TA.  
Adler Enoksen må følge opp dommerne og hvem som skal dømme for GIF. 
 
 
Det ble informert om klubblotteri og info fra Fredrikstad Kommune vedr klisterbruk. 
Disse sakene informeres om i lagledermøte, og forventes at blir fulgt opp. 
 
 
 
 
Referent 
 
Morten Helminsen 
Daglig leder 


