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

   
      

           Referanse HS «181022» 

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Rommet, Gressvikhallen Dato: 22.10.2018 Tid: 1900-2100 

Til stede: Trond Sveberg, Atle Ytterstad, Petter Agerup, Lars Fredrik Pettersen, Jon Røed, Monica Engdal, Susanne Hansen, Cecilie Sperling, 

Jan Roar Grønberg, Karoline Helminsen. 

Forfall:  

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 

046x/18 H Status for lagene. 

 

 Stort sett bra status for lagene. Bra kontroll 

med økonomien rundt de forskjellige 

lagene. Jentene trener bra og det er god 

stemmning. 

 

  



047x/18 H TV til Gressvikhallen  Har ringt og sendt mail til kommunen og 

spurt dem om vi får lov, fikk positivt svar 

på tlf. Så det blir en realitet.   

 

 

  

048x/18 M Sjekke medlemslister til lagene. 

Fjern de som ikke spiller lengere. 

Oppfølging av kontigenter på 

lagene.  

 Vi har gitt klar beskjed til alle lagledere 

at de rydder opp i listene med navn på 

de som faktisk er tilstede i dag, slik at vi 

kan fjerne de som har sluttet. 

  

049x/18 H Utestående fordringer  Vi har en del utestående for manglende 

deltakeravgift som blir tatt tak i. Har gitt 

beskjed om at de må gjøre opp eller 

komme til oss for en avklaring.  

  

050x/18 H Se på mulighet for annen farge på 

draktshorts? Kanskje hipster er 

løsningen. Kommer i Craft catalogen 

i 2019. Jentelag mellom 11 og 16 

spiller i svart shorts? 

 Klubben kjøper inn en hipster og så 

prøver vi det først. Så gir vi tilbake- 

melding på åssen det går. Hvis det går 

bra fortsetter vi med hvit shorts. Hvis det 

ikke går så bra, så blir det tatt opp i 

neste hovedstyremøte.   

  

051x/18 H Økonomi  Ting begynner å se bra ut. Vi har god 

kontroll på økonomien. Alle lagene har 

også pluss slik at ting er bra.  

  

052x/18 M Skap under tribunen  Det finns to ledige skap og de låsene blir 

klippet nå. Alle lagene får tilbud om 

skap. Vi lager en oversikt på hvem som 

har hvilket skap. 

  

053x/18 H Halltider etter 1.11.2018  Vi har fått alle lagene på plass, slik at vi 

har nok treningstid også etter 1. 

november.  

  

054x/18 M Hospitering  Fungerer stort sett bra, sliter litt med noen. 

Men etter et møte med trenere så blir det 

tatt tak i nå. 
 

  

055x/18 M Eventuelt  Ingen spesielle ting under eventuelt.   

 

  


