
            Klubben der alle skal trives 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling  

   
      

           Referanse HS170622 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterom, Gressvikhallen Dato: 22.06.17 Tid: 18:00 – 19:00 

Til stede: Petter Agerup, Christhoper Staat, Andreas Lea, Jon Røed, Trond Sveberg, Stig Grønvold, Monica Engdal, Karoline Bjerketvedt 

Helminsen, Susanne Hansen 

Forfall: Christhoper Staat, Adler Enoksen 

Møteleder: Stig Grønvold 

Referent: Stig Grønvold 

 

 

 
Nr Pri – 

Lav (L), 
Medium 
(M), 
Høy (H) 

Agenda 

Sak – tittel/type (beslutning (B), 

drøfting (D), informasjon (I)) 

Vedlegg/ 

saksframleg

g 

Referat 

Oppsummering/ 

Beslutning/anbefaling 

Ansvarlig Frist 

010/17  Forslag møteplan fremover for styre- 

og lagleder & trenermøter. (B) 

Vedlegg: 

Årshjul 2017 

m/forslag på 

datoer 

Torsdager hver fjerde uke i måneden. Med 

unntak desember. 24/8, 21/9, 26/10, 

23/11 og 14/12.  

Disse møtene har varighet på 3 timer. 

I utgangspunktet 1 time styremøte og 2 

timer trener- og lagledermøte. Varighet og 

sammensetning kan variere mht agenda og 

tematikk. 

Stig Gjelder 

f.o.m 

aug. 

011/17  Reiseregning dommer (B)  Reise t/r Oslo for dommerkontaktsamling i Adler Fortløpe



februar. Vi dekker denne innenfor årets 

honorar. 

nede 

012/17  Arrangement - Minirunde (medio 

nov.) og loppetasse (20.jan) skal 

arrangeres i november. (I) 

Informasjon 

tidligere 

mottatt på 

epost 

09 laget skal være med (minirunde) 

Loppetassen (2010). (Karoline, Trond og 

Andreas) 

HJ10 inviteres (Karoline) 

 

Trond Høst 

2017 

013/17  Fordeling av treningstider (I) (B) Treningstider 

tidligere 

mottatt på 

epost 

Trener- og lagledermøte (kl.19:00-21:00) 

etter dette møtet med oppsettet for 

treningstider. Noen justeringer kan 

påregnes. Disse tas i samarbeid med 

trenere og lagleder. 

(Monica, Karoline og Trond) 

 

Monica 22.06.17 

014/17  Nytt medlem av håndball styret  Susanne Hansen, fra HJ07, ønskes 

velkommen inn i håndballstyret 

Stig 22.06.17 

005/17  Hva gjør vi mht at vi mangler 

trenerkoordinator for de eldre 

årgangene? (D) 

Fra møte 

22.05.17 

Vi har per dato ingen klare kandidater til 

denne rollen. Det tidligere vært forespurt 3 

stykker, som alle takket nei til rollen.  Ikke 

avklart. 

Vi avventer, har per nå få lag. Disse 

trenerne må dermed ha en åpen og god 

dialog bl.a. knyttet til hospitering. 

 

 

Styret Løpende 

006/17  Trenger vi å jobbe med informasjon 

og kommunikasjon? I så fall, utpeke 

en i styre som kan holde i og utvikle 

dette arbeidet. (D) 

Fra møte 

22.05.17 

Ett forslag er å utarbeide mandat for et slikt 

utvalg, hvor det sitter en representant fra 

styret. Ingen beslutning tatt, sak er fortsatt 

til drøfting.  

 

  Styret Høst 

2017 

  Kommende saker      

  Økonomi – seniorlag og inntekter og 

utgifter 

 Invitere M.Helminsen for å forklare om 

finansiering rundt seniorlaget i GIF 

Petter Høst 

2017 

  Trener honorarer  Bør vi sette noen kriterer, eksempelvis 

minimumsnivå 

Styret   

  Kommunisere og informasjon fra 

styret til nye(og gamle) lag med 

foreldrene  

 Legge grunnlaget for å forståelse om å 

bygge opp en egenkapital tidlig for å bl.a. 

kunne møte situasjonen ved å ansette en 

hovedtrener med de kostnadene det med 

fører.  

Styret   

  Trener 06  Behov for ekstra trener, laget har 

hovedtrener 

Styret  



  Seniorlaget, hospitering  m.m -   Sette opp eget møte Styret  

 

Lag  Status i lagene     

J09       

J08       

J07       

J06       

J05       

J04       

J03       

G03       

J02       

J01       

J00       

Lag 

Senior 

      

 


