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

   
      

           Referanse HS «200608» 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Store salen Trondalen Dato:8.6.2020 Tid: 1900-2100 

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

Øyvind Gøtz Stene, Magne Wiklund, Silje Marie Ydse Halvorsen 
Forfall: Silje Marie Ydse Halvorsen, Thor Øyvind Gøtz Stene, Karoline Helminsen 

Møteleder: Johnny Petersen  

Referent: Johnny Petersen 
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Ansvarlig Frist 

12x/20 H Treningshall   Treningshallen blir satt litt på vent, 

siden korona situasjonen er som den er. 

Vi har tapt en del og vi vet ikke helt 

sikkert hvordan det blir utover høsten. 

Vi skal søke om spillemidler når den tid 

kommer, men nå er det mer 

nærliggende å se på en utebane bak 

Gressvikhallen. Det er ikke like kostbart 

og kan gi et løft både på rekruttering og 

  



som en ekstra bane i sommerhalvåret. 

Leder fikk klarsignal for å gå til 

hovedstyret og legge fram planene der. 

Hvis det går i orden med skolen går vi 

for å ha en bane klar etter sommer 

ferien.  

13x/20 H Budsjett på nåværende situasjonen  Det ser ikke så verst ut med tanke på 

den tiden vi er inne i. Likviditeten er ok 

så vi klarer oss ennå. Vi får håpe at ting 

blir som vanlig når vi starter etter ferien.  

  

14x/20 H Trenerhonorarer. Lage en mal på 

alle alderstrinn. 

 Janki lager en form for mal på dette så 

tar vi det etter ferien. 

  

15x/20 H Rutiner på kontingenter og 

treningsavgifter  

 Det er bare 7 stk som ikke har betalt for 

forrige sesong. Det er en klar forbedring 

og det jobbes godt med å få inn 

utestående midler. De rutinene som er 

jobbet fram av hovedstyret ser ut til å gi 

resultater.  

  

16x20 H Treningstider. Sette opp et forslag 

på treninger.  

Kamper og arrangementer   

 Johnny og Trond tar tak i dette og setter 

opp treningstider for neste sesong.  

  

17x20 H Rekruttering. Hva gjør vi der?  

Har vi kontroll på de nye som 

kommer opp? 

 Karoline sammen med Janki har bra 

kontroll på de nye og vi jobber med flere 

tiltak som vi håper skal gi oss flere til 

klubben våres.  

  

18x20 M Turneringer. Hva tenker vi om det?  Vi avlyser den felles reisen til Flint cup. 

Det er fortsatt ikke lov til å reise inn til 

Sverige slik at båtturen ikke da er mulig. 

Lagene selv får bestemme om de vil 

delta på de forskjellige cuper som 

kommer.  

  

19x20 H Valg.   Alle tar nyvalg slik at styret neste år blir 

det samme som det har vært i år. 

Magne blir superbruker på skjermen i 

hallen slik at vi har en person som kan 

lære opp oss andre.  

  

20x20 M Eventuelt.  

Sommertrening 

Har alle lagene kommet godt i 

gang? 

Trenere 

 

 Alle lagene har kommet i gang og de 

fleste har bestilt tid i Gressvikhallen for 

sommertrening.  

Vi har alle trenere klare, mangler en 

underskrift, men har sagt ja muntlig. 

 

  

 


