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

   
      

           Referanse HS «190128» 

Agenda for styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterommet Gressvikhallen Dato: 28.1.2019 Tid: 1900-2100 

Til Stede: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Atle Ytterstad, Jan Roar Grønberg, Cecilie Sperlin, 
Karoline Helminsen,  
Forfall: Monica Engdal og Lars Pettersen 

Møteleder: Johnny Petersen  

Referent: Johnny Petersen 
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Ansvarlig Frist 

001x/19 H Godkjenne regnskapet for 2018 

 

 Se litt på utgifter på A-laget. Se på 

Muligheter for en  håndballskole med 

bistand fra spillere på A-laget.   Vi gir 

tilbake 5000.- pr lag.  

  

002x/19 H Behandle gruppens årsberetning  Den ble gått igjennom og godkjent   

002x/19 M Premieskap  Det ble bestemt at vi rydder i dem   



skapene som står der oppe. Dermed 

holder vi igjen med å kjøpe noen nye nå. 

Kostnaden for nye skap ligger på 8000.- 

og oppover.  

003x/19 H Fastsette eventuell årlig 

treningsavgift og kontingent forslag 

 Vi har levert et forslag til hovedstyret    

004x/19 H Fastsette budsjett for 2019  Vi har levert 2019 budsjettet til klubben 

og dette er godkjent. 

  

005x/19 H miljøterapeut  Vi har bestemt oss for å ansette Stina 

Agerup og vi ser etter enda en til.  

  

006x/18 M Felles cup   Flint cup. 30 august opp til 16 år vi går 

for denne cupen og inviterer alle lagene 

til denne. Bestiller busser og betaler for 

transport og lag påmelding. Ser på 

muligheten for colorline på vei ned med 

mat til alle. Buss ned og privat transport 

hjem  

  

007x/19 H Fremme innspill til årsplan for 

gruppens aktiviteter til hovedstyret 

 Ikke noe spesielt nå.    

008x/19 H Status for lagene. Vi må begynne å 

gå igjennom status for trenere 

neste sesong.  

 Vi begynner å ta runden rundt på alle 

lagene og hører med de som er der og 

starter kabalen for neste sesong.  

  

009x/19 M Eventuelt  Foto avtale med foto ekspressen i 3 år 

til. Vi ble enige om å investere i en 

prosjektor og et lerret til hallen. Johnny 

ordner dette  

  

 

  


