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

   
      

           Referanse HS170824 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Klubbhuset, Trondalen Dato: 24.08.17 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, Christhoper Staat, Adler Enoksen 

Forfall:  

Møteleder: Stig Grønvold 

Refer ent: Stig Grønvold 

 

 

 
Nr Pri 

– Lav 

(L), 
Mediu
m 
(M), 
Høy 
(H) 

Agenda 

Sak – tittel/type (beslutning (B), 

drøfting (D), informasjon (I)) 

Vedlegg/ 

saksframleg

g 

Referat 

Oppsummering/ 

Beslutning/anbefaling 

Ansvarlig Frist 

013/17 M Status økonomi (I)  De ulike lagenes økonomi. Pengestrøm. 

Ikke lett å få en god forståelse og oversikt. 

Etterspør en status på lagledermøtene. 

De ulike lagene bør få informasjon om 

klubbens økonomiske disposisjoner. 

 

Det avtales møte med daglig leder, Morten 

Petter Fortløpe

nde 



Helminsen, for å få en bedre innsikt i 

økonomi i handballavdelingen. 

Petter utarbeidet skriv med spørsmål fra 

styret vedrørende drift av Gresvik håndball, 

som han oversender  daglig leder, Morten 

Helminsen før møte med han. Blir trolig 

avhold torsdag 7.september. 

 

014/17 H Trener situasjon HJ06 og HJ07  Det ble informert om behov for ekstra 

trener for HJ06 på H-styremøte den 

22.06.17. (D). Situasjonen omkring 

behovet for hjelpetrener/trener på HJ06 er 

løst. Hjelpetrener er Magnus Andersen. Han 

har vært med på de 3 siste treningene. 

 

Hovedtrener HJ07 (I, D) Natalie Sveberg er 

med å avlaster frem til jul.  

Stig hører med Anders Pollen om han eller 

spillergruppa senior dame, vet om noen 

eventuelle kandidater. 

Styret Fortløpe

nde 

015/17 M Satsning på rekruttering av gutter til 

håndball.  

Se vedlegg 

«GIF august 

2017 Notat – 

prosjekt 

rekruttering 

gutter til 

håndball» 

Samarbeidsprosjekt i regi av Fredrikstad 

håndballforum (FHF). Noe økonomisk  

støtte fra Fredrikstad idrettsråd (FRID). 

 

Adler på møte i FHF oppstart. Uke 42 har et 

felles forsøk på å rekruttere. Fellesmateriell 

bekostes av FRID. Klubbene stiller med 

halltid.  Hvordan tilbyr vi halltid. Spille på 

eksisterende ressurser med tanke på 

trening. Diskusjon med andre klubb, 

sammenslåing av ulike klubber. 

Barneskolene er målgruppen. Vil det i så 

fall halltid på lørdager. Diskusjon med 

kommunen – bruk av hallen i SFO tid til 

dette formålet. 

Uke 42 brukes guttelagets tid 16-17:30 . 

Det må settes opp et forslag. 

Adler Høst 

2017 

006/17 H Trenger vi å jobbe med informasjon 

og kommunikasjon? I så fall, utpeke 

en i styre som kan holde i og utvikle 

dette arbeidet. Konkrete oppgaver 

per i dag: Kort nettartikkel skal 

publiseres på Gresvik IF’s nettsider, 

Fra møte 

22.05.17, satt 

opp 22.06.17 

ikke tid. 

Se protokoll 

fra 

Rollebeskrivelse for informasjons- og 

kommunikasjonsansvarlig i styret er 

utarbeidet. Denne ble sendt rundt på 

gjennomsyn i håndballstyret. 

Rolebeskrivelsen er også sendt rundt for 

gjennomsyn i hovedstyret.  

  Styret August 

2017 

http://www.gresvikif.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948527928&filename=c_212_180710_1496160297161.pdf&issueId=&contentId=
http://www.gresvikif.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948527928&filename=c_212_180710_1496160297161.pdf&issueId=&contentId=


arbeid med artikkelstoff  til ny 

utgave av Gresvikingen (B) 

Hovedstyremø

te den 

23.05.17 

Christopher har tatt på seg rollen. Han kan 

ikke møte på alle styremøter fremover pga. 

jobb, men vil være aktiv i periodene i 

mellom. Høring i styret om dette er en 

akseptert løsning. Christopher ble klappet 

inn til rollen. 

 

 

016/17 M Arrangementer høst/vår. Frister og 

oppgaver som bør ses på. (I) 

 18.11.17 avvikles bronserunden i 

Loppetassen. Her er HJ2010 hjemme laget. 

HJ2010 stiller med 6 voksne. Det 

oppfordres til dugnad. 

 

Vi må skaffe dommere.  

Helminsen hører med sønn. Sekretariat, 

bestille medaljer, hentes på Lillestrøm.  

 

Sjekk forbundets sine side for krav til 

Loppetassen arrangement. 

Susanne. (O) Om Loppetassen på 

håndballforbundets sine sider.  

 

Minirunde   

 

Trond, 

Anders 

Fortløpe

nde 

017/17 M Håndballstyret må utnevne en 

kontaktperson, som skal koordinere 

registrering av all aktivitet for 

håndball i løpet av uke 41. 

 Karoline Bjerketvedt Helminsen tar denne 

oppgaven. 

Karoline Uke 41 

       

       

  Kommende saker      

       

       

 

  

http://www.gresvikif.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948527928&filename=c_212_180710_1496160297161.pdf&issueId=&contentId=
http://www.gresvikif.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948527928&filename=c_212_180710_1496160297161.pdf&issueId=&contentId=
http://www.gresvikif.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=948527928&filename=c_212_180710_1496160297161.pdf&issueId=&contentId=
https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball-6-12/loppetassen/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball-6-12/minirunder/


Lag Status i lagene 

J08 28 jenter. Foreldremøte 12.september. 

Booket Trondalen 18:30. Dresser og drakter er kjøpt inn. Christopher er regnskapsansvarlig. Venter til Fredrikstad cup. Setter fokus 

på serie. Begynt på utviklingsplan – Karoline følger opp. 5 i trenerteamet. Ulike roller. Bra økonomi – 35.000,-. Ingen tilgang 

Turneringsadmin (TA) – Minidrett.  Sekretariat og kiosk. Sjekk av banedagbok. 

J07 Sommer trening sammen med HJ06. Bra oppmøte og HJ07 hadde treneransvaret. 14 jenter. 2 gitt seg. Ingen åpningsturnering. 

Begynner serie i slutten av september. Deltar på Baldus og Fredrikstad cup. 

Økonomien er i pluss. Egenandel på cuper. Drakter er i orden.  

Byttes ikke i år. Susanne er hovedtrener, Natalie Sveberg er hjelpetrener på mandager. Felles basistrening med HJ06 på torsdager.  

Foreldremøte mandag 28.august kl.17:30, trolig i Gressvikhallen. Knut er økonomiansvarlig. 

J06 2 trenere i fjor. Nå gir en seg. Nå 2 trenere, ca 20 spillere. Tror økonomien er grei. Foreldremøte er ikke avtalt, men nye personer 

må inn i roller som økonomi, lagleder. Lone har sendt sportslig plan. Foreldremøte 28.agust kl.18:00 Hurrød skole. 

Tror ikke cuper er planlagt for høst. Meldt på 2 lag i seriespill.  

J05 20 jenter denne uken. 2 lag meldt til serien. Prate med HJ06 med tanke på hospitering. Herulf cup nå i helgen 2 lag er på meldt . 1 

lag i nivå 1 og nivå 2. Er med i Regionscupen. Begge lag er med i tema. Foreldremøte 7.september. kl.18:00.  

Tror økonomien er ok. Planlegger ny runde med bøttelotteri i oktober 3 helger. Baldus og Fredrikstad cup pluss trolig en cup mot jul. 

Lin Sylvia Bjerkansmo er økonomikontakt. 

J04 Noe frafall i sommer, det er nå 18 jenter. Ett par sliter med motivasjon. Herulf cup skal spilles med 2 lag. 2 lag i serie. 1 lag i 

temaserien, 1 lag i regionscupen. Foreldremøte 31.8. kl.19 i Trondalen. Tror økonomien er ok . Cecilie Sperlin er økonomiansvarlig. 

Frukt etter trening hver onsdag. 

J03 23 jenter – fikk 6 jenter fra Skogstrand før denne sesongen. 2 spiller går trolig tilbake til Skogstrand. Disse 6 prøvespilte først for 

østsiden og Gresvik. Jan Erik Fossum Jr. ny trener. Innført lik drakter på trening. Deltar på Herulf cup, Sparebank 1 cup i Tønsberg. 

1. lag meldt på regionscup, 2. laget meldt på temaserie. 1.lag i nivå 1 og 2.lag i nivå 2. 

Økonomien er bra. Økonomiansvarlig Cathrine Åneby er økonomiansvarlig og hjelpetrener.  

Kontrakten til Jan Erik Fossum Jr. er ikke skrevet under kontrakt pr. dato.  

Foreldremøte ikke planlagt. 1 foreldre i løpet av et år. Spillermøte ca. annen hver måned. Laget har egen FB gruppe for kun spillere. 

G03 Med på cup i Udevalla. Ikke seriespill forrige sesong. 2 har sluttet i sommer. Kun 8 spillere igjen. Gått ut på Gressvik ungdomskole – 

03 og 04 gutter . Håper på 4 spillere til. Veldig sårbare. 1 lag i seriespill,ikke påmeldt på cup. Håper det allerede kommer nye fredag 

25.8. Håper på bedre treninger i samarbeid Lervik IF. Økonomisk litt minus. Fikk draktsett fra Coop (umbro) 35 drakter, delt mellom 

fotball og håndball. Hvis nye drakter må egenandel til. Adler er øknomiansvarl 

J02 Ikke tilstedet på Trener- lagledermøtet 24.08.17. 

J01 Samarbeid Kråkerøy – 20 jenter. 11 Gresvik IF jenter. Fikk tilbake 2 spillere. Tommy andersen trener. Deltar på Herulf cup. Satser 

nå på det sosial for å unngå klikker. Består av spiller som tidligere spilte på Hvaler, Kråkerøy, Gresvik IF. Cupdeltakelse, Rødspette, 

ikke til Baldus. 2 lagledere fra Gresvik – Ann Charlott og Monica. Hadde foreldremøte 23.8. Begge klubber har hver sin økonomi. 

15.000,- i trenerutgifter. De deler denne (30.000,-). Skal ha dugnad, vareopptelling i Coop. 

J00  

Lag 

Senior 

Ikke tilstedet på Trener- lagledermøtet 24.08.17. 

 


