
Styremøte GIF Håndball 
Dato: 25.04.2017 
Sted: Gressvikhallen 
 
Tilstede: Stig, Adler, Petter, Karoline, Monica, Andreas, Christopher 
Andre: Tormod og Morten 
 
Forfall: Trond, Jon 
 

 

Referatet fra styremøte 5/4 ble godkjent. 
 

Sak Emne Innspill Konklusjon Frist 

Økonomisk 
situasjon pr lag. 

Pengestrøm Informere 
lagledere/trenere om 
viktigheten av 
kontroll på 
pengestrøm og 
kommende utgifter. 
Sette mer fokus på å 
få inntekter. 

Sette dette som 
punkt på møte 
med 
lagledere/trenere. 

Møte med 
lagledere/trenere 
blir 11.05. Mest 
sannsynlig i 
Trondalen, 
innkalling 
kommer. 

Økonomisk leder 
vs deltakelse på 
foreldremøter 

Styret ønsker å 
være mer 
delaktig på 
foreldremøter. 

Økonomisk leder 
ønsker å delta på 
foreldremøter og 
informere rundt det 
økonomiske og 
ansvaret / oppgavene 
rundt dette. 

På trener/lagleder 
møte avtales dette 
nærmere med 
hvert lag. 

Taes opp på 
lagleder møte 
11.05. 

Kioskvakter Oversikt over 
kioskvakter 

Liste finnes på 
Facebook siden 

Listen skal være 
oppdatert 

Utført 

Treningstider Treningstider  Oversikt finnes på 
Facebook siden 

Listen er 
oppdatert, videre 
legges kabalen for 
kommende sesong 

Fortløpende 

Partner avtale Partneravtale 
med FBK 

Fordeler/ulemper 
med en Partner 
avtale. 

Partner avtale 
signeres og GIF er 
en del av denne 
avtalen med FBK. 
Betyr 
erfaringsutveksling 
og trening 
med/mot FBK og 
andre lag. 

Utført 

Håndball forum Deltakelse på 
håndball forum 

Det er fordeler med å 
sende en 
representant på disse 

Styret sender en 
representant på 
disse møtene. Må 

Behandles på 
neste styremøte. 



forums møtene. Her 
kan man være 
delaktig i formingen 
av alt fra samarbeids 
avtaler, til 
retningslinjer for 
håndballen. 

finne dato for 
beste forums 
møte 

Regionstinget Deltakelse på 
regionstinget 

Styret bør sende en 
representant på 
Regionsting møtene 

Styreleder bør 
delta på disse 
møtene 

Utført 

Sommer trening Oversikt over 
sommer trening 

Oversikten finnes på 
Facebook. 

Lagene melder sin 
interesse 

Pågående 

Evaluerings møte Evaluerings møte 
for 2016/17 
sesongen 

Må planlegge 
hvordan man skal 
forme denne 
evalueringsprosessen. 

Sette opp punkter 
/ ønsker for 
hvordan denne 
prosessen skal 
foregå. Mulig man 
skal ta sikte på full 
evaluering fra og 
med neste sesong. 
Styret jobber med 
dette på 
kommende 
styremøte 

Pågående. 

Kontrakts møte 
Trenere 

Signering av 
kontraktene 

Møte med trenere og 
gjennomgang av 
kontrakter 

Møte finner sted 
15.05. 

Utført 

Rolle fordeling i 
styret 

Styre 
sammensetning 
og roller 

Når alle 
styremedlemmene er 
på kommende møte, 
settes rolle fordelinga 

Rollene settes på 
kommende møte 

Pågår 

Dommer møte Kontrakter med 
Dommerne 

Tidligere noe 
turbulente møter 
rundt avtaler og krav 

Bli enige med 
dommerne for 
kommende 
periode. Gjelder 
penger, utstyr, 
total pakke. 

Pågående 

Spiller sak Lervik spiller Problemstilling rundt 
Facebook innlegg og 
behov for flere 
spillere på ett av GIF 
sine håndball lag. 
Kontakt fra Lervik til 
Styreleder håndball 
GIF angående denne 
saken. 

Styret ser ikke at 
noe galt er gjort, 
men ser absolutt 
behovet for bedre 
kommunikasjon til 
styret om slike 
saker fra de 
enkelte lagene 
som har slike 
behov. 
 

Utført. 



Fredrikstad Cup Dugnad 
Fredrikstad cup 

Alle som skal være 
med er informert og 
har meldt inn hvem 
som skal stille opp. 

Dugnads ansvarlig 
har kontroll 

Utført 

Juni Cupen Juni cupen    

 GIF fellesmøte GIF felles møte Sosial samling, 
pågående prosess 

Dato er satt til 
15.09. Mer info 
kommer senere 

Pågående 

Møte plan Møte plan for 
styret 

Finne datoer for 
Styremøter samt 
lagleder møter 
fremover. 

Se på muligheten 
for å beholde 
hyppigheten, men 
å dele opp en 
kveld til styremøte 
og en kveld for 
lagleder møte. 

Pågående 

 
 


