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

   
      

           Referanse HS «180611» 

Agenda for styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterom, Gressvikhallen Dato: 11.06.2018 Tid: 1900-2100 

Til stede: Johnny Petersen, Trond Sveberg, Petter Agerup, Cecilie Sperlin, Jon Røed, Karoline Helminsen, Hege Halmøy, Monica Engdal, Atle 

Ytterstad, Tormod Hermansen og Lars Pettersen 

Forfall: Sussanne Hansen 

Møteleder: Johnny Petersen 

Referent: Johnny petersen 

 

 

 
Nr Pri 

– 
Lav 
(L), 
Mediu
m 
(M), 
Høy 
(H) 

Agenda 

Sak – tittel/type (beslutning 

(B), drøfting (D), informasjon 

(I)) 

Vedlegg/ 

saksframlegg 

Referat 

Oppsummering/ 

Beslutning/anbefaling 

Ansvarlig Frist 

024x/18 H Innkjøp av div utstyr, slik at det er i 
hallen ved oppstart 

 

 Petter ordner med utstyr på Torshov sport. 

3 stk Dummies, div vester, 2 stk stiger og 

kjegler. Petter kjøper inn dette slik at det er 

i hallen ved oppstart etter ferien. 

 

Petter  



025x/18 H Status for håndball lagene før ferien  08- laget trenger litt hjelp til treningene 

etter ferien. Vi i styret skal høre med 

noen A-lags spillere om dette er noe vi 

kan løse internt ellers må vi hjelpe til 

med å skaffe en trener for de. 

Vi skal også være behjelplig med å skaffe 

en hjelpetrener for 04- laget 

Styret  

026x/18 L Bytte av leverandør  Det var mye positivitet når det gjalt å bytte 

utstyrleverandør.  
 

Styret  

027x/18 H Politiattester.  Morten Helminsen ordner med dette. 

Lagleder skal sjekke og ordne med dette på 

hvert sitt lag. Husk å kontakte Morten. 
 

Styret  

028x/18 H Økonomi  Regnskapet ble gennomgått og funnet 

tilfredstillende, Vi skal også ha et møte 

med Økonomi ansvarlig i klubben, 

sammen med daglig leder etter ferien.  

  

029x/18 M Eventuelt  Trond ordner med med Morten 

ang.Internett i hallen 

Facebook siden må bli bedre og oppdateres  

Nett siden må oppdateres rett etter ferien. 

Vi må legge ut riktig lagbilder og få litt 

mer sving på den. 

Alle lagene sender navn og telefon nummer 

på trener, hjelpetrener og lagleder til 

styreleder. 

Styremøter utover høsten 

20/8,  24/9,  22/10,  26/11,  17/12   

 kl. 1900 

Prøve å forandre holdninger ang. kontoer 

og synliggjøre pengene på lagkontoen. 

 

 
 

Styret  

       

       

       

 



  


