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

   
      

           Referanse HS171026 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterom, Gressvikhallen Dato: 26.10.17 Tid: 19:15 – 21:00 

Til stede: Mohodin Abdi, Petter Agerup, Monica Engdal, Stig Grønvold, Hege Halmøy, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Karoline Bjerketvedt 

Helminsen 

Forfall: Adler Enoksen, Jon Røed 

Møteleder: Stig Grønvold 

Referent: 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 

024/17 (L) Velkommen til nye representanter i 

håndballstyret. (I) 

 Håndballstyret har fått to nye representanter i 

Hege Halmøy for HJ08 og Mohodin Abdi 

for HJ04 – velkommen. Vi hadde en 

presentasjonsrunde og ønsket de velkommen 

inn i styret. 

 

Stig 26.10.17 



018/17 (H) Videre prosess for å få på plass ny 

trener for senior dame GIF (I) 

 Informasjon om status og hvilke tiltak som 

er gjort siden forrige styremøte 12.09.17.  

 

Styret Fortløpe

nde 

025/17 (M) Økonomi i håndball avdelingen (I)  Orientering om økonomi per 26.oktober 
 

Vi har relativt mye høyere kostnad i leie av 

hall i inneværende sesong, enn budsjetter. 

 

Dette har sin årsak i leie under 

sommerperioden. Slik leie vil koste relativt 

mye, da vi i om sommeren betaler uansett 

aldersklasse. 
 

Petter Fortløpe

nde 

026/17 (M) Arrangement (I)  Orientering om status i forbindelse med 

arrangementene «Loppetassen» og 

«Minirunde» 

 

Status – hel lørdag 18.11 det blir en halv dag. 

Få lag påmeldt. 

HJ10 skal spille. Foreldrene må stille på 

arrangement. 

Susanne Hansen – er vert. 

Trond – Sekretariat – Innmars, 

premieutdeling og medaljer.  

Premier må hentes på Lillestrøm.  

80 medaljer og 80 t-skjorter. 

Karoline skal på kurs – kanskje. 

Omni sport – Lillestrøm 

Baller er bestilt – micro mykball.  

Micro vanlig. Egen kasse i fellesbod. 

Vanlig at Morten melder oss opp både på 

minirunde og loppetasse. Dette gir mye 

inntekter i inngang. 

Spillelister må inn fra de ulike klubbene. 

09:40 Er det innmarsj.  

Norsk flagg skal være med. 

 

Trond  

027/17 (M) Kiosk i Gressvikhallen. Kan vi gjøre 

noen endringer på drift og eventuelt 

 Det har kommet flere og hyppigere 

tilbakemeldinger fra brukere av kiosken i 

Monica Så raskt 

som 



hente ut mer inntekt fra denne. (D) Gressvikhallen på at tilbudet i kiosken ikke 

samvarer med de forventninger som 

brukerne har. 

 

Utvalg i kiosk 

Smoothie, frukt, baguetter, yughurt  

 

Styret ved Monica kontakte Ann-Christin 

(kioskansvarlig)  for et møte. Vi skaper 

sammen en plan for utvikling av 

kioskdriften. 

 

mulig. 

 

028/17 (M) Satsning gutter i håndball i regi av 

Fredrikstad håndballforum (FHF) (I) 

 Orientering om hvordan erfaringene fra uke 

42, hvor prosjektet har vært virksomt. 

 

 

 

Stig 

informer 

på vegne 

av Adler 

26.10.17 

029/17 (H) Trener- og dommerkontrakter (D)  Starte arbeide med å legge en plan for 

gjennomføring av kontraktsmøter med tanke 

på sesongen 2018/19. Legge en plan for 

møte (r) med dommerne i januar. 

 

 

 

Styret Fortløpe

nde 

030/17 (M) Keepertrener  Vi innber keepertrener til et styremøte for å 

fortelle om opplegg og plan. Petter ringer 

opp å ber han forberede sitt opplegg rundt 

sitt opplegg.  

 

Styret Ultimo 

novemb

er 

 


