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

   
      

           Referanse HS «191125» 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterommet Gressvikhallen Dato: 25.11.2019 Tid: 1900-2100 

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline Helminsen, Jan 

Erik Fossum, Thor Øyvind Gøtz Stene, Magne Wiklund 
Forfall:Trond Sveberg, kaoline Helminsen  

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 

061x/19 H Status for alle lagene  

 

 Det ser veldig bra ut i stort sett alle lag. 

Noen nye er kommet inn og noen har 

kommet tilbake. Ingen spesielle ting og 

nevne.  

  

062x/19 H Økonomi. Budsjettet neste år  Budsjettet settes opp av Petter og vi gjør 

oss ferdig med det 4.12 19. Johnny 

sender ut Budsjettet til alle for 

  



godkjenning før aktuell dato.  

063x/19 H Besøk fra klubbhuset. Orientering 

av Jan Erik Fossum 

 

 Johnny sender ut en mail til alle 

styremedlemmer og finner felles en 

kveld. 

  

064x/19 H Se på fremdriften på plasthallen  Daglig leder skal snakke med ob-vik om 

søknad til kommunen. Slik at vi har en 

og forholde oss til. Skal også høre med 

de om lys også.  

  

065x19 H Juleavsluttning.  Juleavsluttningen blir 10. desember.    

066x19 H Årsmøte før 31.1.2020.  

Budsjettet, Innspill til årsplan, 

årsberetning og årlig treningsavgift. 

Årsmøte til klubben 24.2.2020 

 Budsjettet skal være ferdig før 4.12.19. 

Årsmøtet i håndballen blir 27.1.20, 

Neste års treningsavgift blir på 900.- 

som i år.  

  

067x19 M Skjerm i hallen 

Magne orienterer om sponsorer 

 

 

 

 

 

 

 

Magne har besøkt 27 bedrifter. Vi har i 

dag 11 bedrifter som har takket ja til å 

være med på å ha reklame på skjermen.  

Vi bør invitere alle sponsorer på en kveld 

for å se på skjermen og hvilken effekt 

dette har.  

 

 

 

 

  

068x19 M Eventuelt  

Kiosk: Se på rutiner på omberaming 

av kamper, kommer dette godt nok 

fram. 

Utdanning av trenere? 

Rekruttering fra BIG/skolene  

Årsplan for neste år. 

Viktig å bruke forhandler til klubben 

som i dette tilfelle er Thorshov. Kan 

ikke bli klubb i klubben. Kanskje 

ikke handle på nettet for eksempel.  

Gressvik film. 

Teipe kurs.  

Joymo 

Kjøpe inn regelbok og lage et hefte 

med info om klubben til de nye i 

klubben hvert år.  Trener 

koordinator møter opp på de første 

treningene til nytt kull  

 Lagleder legger ut på trener/lagleder 

siden på facebook når kamper blir 

omberaming.  

 

Vi ser veldig positivt på utdanning av 

trenere og vi står for kostnadene for 

dette. Vi er også medlem i Fredrikstad 

håndball forum. Der er det muligheter for 

å gå på kurs. Jan Erik ser på muligheten 

for å holde et intern kurs. Ser på 

muligheten for en trener kveld, der vi 

ønsker å lære av hverandre.  

 

Vi har gitt beskjed til alle lagene at vi 

skal benytte oss av forhandler til 

klubben. Vi ønsker at klubben går ut med 

informasjon om hvilken avtale vi har og 

hvorfor vi skal bruke dem osv. 

 

  



Joymo. Vi undersøker hva kostnaden er 

og om dette er noe for oss.  

 

Vi legger ut navn og telefon nummer på 

alle trenere og styret på infoskjermen. 

 

Kjøpe inn regelbok og lage et hefte med 

info om klubben til de nye i klubben 

hvert år.  Trener koordinator møter opp 

på de første treningene til nytt kull 

Vi må prøve å ha regelmessig møter og 

vise ansikt på big. Vi bør også invitere 

dem på en trening eller kamp for å 

innlemme dem i klubben 

 

Laglederne ønsker gjerne en kveld med 

teipekurs. Jon tar tak i dette og vi ser på 

muligheten for å ha dette hvert år før 

sesong start  

 

 

 

 

 

 

 

 


