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

   
      

           Referanse HS171214 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterom, Gressvikhallen Dato: 14.12.17 Tid: 19:15 – 21:00 

Til stede: Petter Agerup, Stig Grønvold, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed 

Forfall: Mohodin Abdi, Monica Engdal, Hege Halmøy, Karoline Bjerketvedt Helminsen, Adler Enoksen 

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 

042/17 (H) Videre prosess for å få på plass ny 

trener for senior dame GIF (I) 

(5 min. 19:15-19:20) 

 Er i dialog med en kandidat per 

3.desember. Samtale med kandidaten i 

løpet av uke 49 er gjennomført. Det er tatt 

kontakt med referanse. Tilbud til kandidat 

er oversendt.  

 

Styret Fortløpe

nde 

043/17 (M) Økonomi i håndball avdelingen (I) 

(20 min. 19:20-19:40) 

 Orientering om økonomi per november Petter Fortløpe

nde 



  

Budsjett - gjort i samarbeid med daglig leder 

Sesong starter i mai, men regnskap går fra og 

med januar. 

Dette kan gi utfordringer for de ulike 

laglederne når de skal levere inn budsjett. 

 

Kiosk – busjettert med litt økte inntekter. 

Dette må følges opp allerede fra og med 

januar. 

 

Arrangement – Inngang. Obs! det er en del 

som ikke betaler. Ansvarlig for inngang må 

følge med. Kan vi bytte til stempel, billigere 

enn klistermerker. Jon Røed sjekker for 

stempel.  

 

Dommere – noe lavere budsjett i 2018 mot 

2017. Budsjettert ift situasjonen slik den har 

vært i 2017.  

 

Senior – de må opp å gå med hensyn til 

dugnader m.m. Noen mindre inntekter på 

sokkesalg, papir. 

 

Hall leie – budsjett neste år er det samme 

som for i år, men overskridelse i 2017 har 

oppstått på grunnlag av ekstra halleie som 

admin må ta på "egen kappe" da det ikke ble 

gjort avtale om at hvert lag skulle ta 

regningen for sin ekstra halltid. 

 

Sum senior 2018 – ned på trener honorar 

 

Administrasjon  
- Dugnad – ned fra 2017 hvor det 

var budsjettert med inntekter fra 

bl.a. Bring arrangement 

- Arenareklame - samme 



 

Keepertrener – budsjettert med halvparten av 

kostnaden på administrasjon. 

  

Budskapet fra regnskapsansvarlig er at skal 

vi nå budsjett må det jobbes. 
 

044/17 (M) Arrangement (I) 

(15 min. 19:40-19:55) 

 Kort om kommende arrangementer og behov 

for forarbeid. 

 

2010 – hadde loppetassen og hadde god 

omsetning 

 

Usikkert med tanke på Minirunde 20 januar. 

Trond håndterer arrangementet.  

2009 står for arrangement 

Beskjed er gitt til foreldregruppa på 2009.  

Viktig at det er engasjement rundt 

arrangementet. 

Viktig at kiosk har godt med varer og er godt 

bemannet. 

 

Premieutdeling – vi legger inn 

premieutdeling med medalje (kjøpes fra 

håndballforbundet) 

Dette kan gi god omtale.  

 

Annet arrangement. 

Fredag 19 januar kl-18:00 – 21:30 

Temaserie for Jenter 14. 

Viktig at kiosk har godt med varer og er godt 

bemannet. 

 

Trond 14.12.17 

045/17 (M) Kiosk i gressvikhallen. (I) 

(15 min. 19:55-20:10) 

 Orientering fra Monica om status og 

eventuelle planer. 

 

Vi ber inn kioskansvarlig for å dele tanker  

og ha en gjennomgang på første styremøte i 

januar. 

Monica Fortløpe

nde 

 



 

 
046/17 (H) Dommerkontrakter (I) 

(30 min. 19:35-20:05) 

 

 Orientering og status om møte med 

dommerne ved Hege og Adler 

 

Ivar Karlsen ønsker ikke lenger å fortsette 

som dommerkontakt. (4.november via 

Messenger - Adler) – Tiltak? 

 

Starte arbeide med å legge en plan for 

gjennomføring av kontraktsmøter med tanke 

på sesongen 2018/19.  

 

Både Hege og Adler var fraværende på 

møtet. Tas kontakt via epost. I etterkant av 

møtet. 

 

Hege, 

Adler 

Desemb

er 

047/17 (H) Årlig gruppemøte for håndballstyret 

(B) 

(15 min. 20:05-20:20) 

 Vi må beslutte dato for når vi avholder 

håndballgruppen sitt møte. – Forslag torsdag 

18.januar. 

 

Årlig møte for gruppene skal være mellom 

1.januar og årsmøtet for klubben. Siste frist 

for møtet er fastsatt av hovedstyret til å være 

31.januar 2018.  

 

På agenda skal dette være med 
- i. Behandle regnskap. 

- ii. Behandle gruppens årsberetning. 

- iii. Fastsette budsjett. 

- iv. Fastsette eventuell årlig 

treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

- v. Fremme innspill til årsplan for 

gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

 

Lovpålagt møte ihht §19 punkt 3, b. 

Dette hjemlet i Lov for Gresvik 

idrettsforening.  

 

Styret 22.11.17 



Møtet fastsettes til 16.januar kl. 18:00 – 

21:00 

Kl.18:00 – 18:30 Keepertrener 

Kl. 18:30 – 19:00 Kiosk  

Kl. 19:00 – Årlig protokollført møte for 

styret i håndballavdeling. 

 

 
048/17 (L) Egne regnskapsmøter med de som 

holder i økonomien i de ulike lagene 

to ganger i året (D) 

 Det er kommet innspill om mulighetene for å 

avholde to egne møter med 

regnskapsansvarlige for de ulike lagene i 

løpet av sesong.  

Formål: 
 Kompetansedeling mellom 

regnskapsansvarlige i lagene 

 Lik innformasjon ut til de ulike 

lagene samtidig 

 Arena for å ta opp 

regnskapspørsmål, som 

budsjettering, posteringer, egne 

konto, mottak av sponsormidler til 

laget ol. 

 

Styret og regnskapsansvarlig i styret ser dette 

som et godt innspill. Ikke tatt en beslutning 

på når og hyppighet på slike møter.  

 

Styret, 

Petter 

14.12.17 

  Felles treningsutstyr  I boden til Senior finnes det en god del utstyr 

som kan være til nytte for alle lag. Det 

undersøkes om dette kan flyttes over til 

fellesbod, eller gjøre denne boden om til 

fellesbod, videre etablere en ny bod til 

Senior. 

 

HJ 06 har anskaffet treningsykkel og er trolig 

åpen for å dele bruken av denne med de 

andre lagene. Siden den er tung å flytte på er 

det foreslått å oppbevare den i bod ved 

tribunene. Ved bruk, trekkes den ut på 

tribunen og de som bruker den kan følge 

Trond, Jon Januar 

2018 



med på de andre som trener i hallen.  

 
049/17 (H) Annonsert klubb cup  Vi har fått tilbakemelding om at det er stor 

pågang på Baldus cup. Beskjeden er at det er 

over 700 lag som har meldt sin interesse og 

ca. 240 får plass på cup. 

Det er ikke sikkert at Gresvik IF får med 

lagene sine på cup.  

Dette følges opp med arrangør, slik at vi så 

raskt som mulig kan få avklart hvorvidt vi er 

med eller ikke. Det er antydet fra arrangør at 

vi mulig kan få svar i løpet av utgangen av 

uke 50. 

 

 

 

Styret Uke 51 

 


