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

   
      

           Referanse HS «202610» 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Gressvikhallen. Møterom oppe 

ved Kiosken  

Dato:26.10.2020 Tid: 1900-2100 

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

Magne Wiklund, Silje Marie Ydse Halvorsen, Lars Erik Klausen 

Forfall: Malin Vegarud, Jon Røed 

Møteleder: Johnny Petersen  

Referent: Johnny Petersen 
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Ansvarlig Frist 

40x/20 H Økonomi. Åssen ser det ut.    Økonomien ser bra ut i forhold til 

situasjonen vi er inne i og vi føler at vi har 

ganske bra kontroll.  

  

41x/20 H Covid 19. Åssen ser det ut i hallen 

nå. Er det like bra, eller blir det 

slappere med tiden.  

 Vi må nok innrømme at vi har blitt 

slakkere, men at det strammes inn nå.  

  



Vi må få ut tydelig informasjon til alle 

lag, slik at dette blir gjennomført på en 

sikker og ordentlig måte. Vi må få alle 

lagene til å gjennomføre dette likt og 

sikkert. Vi tar dette veldig alvorlig og det 

blir satt i gang tiltak med en gang. Vi 

kaller inn til et felles møte, der vi lager 

en mal. Slik at alle lagene gjør likt. 

42x/20 H Sponsorer på skjermen. Hva tenker 

vi om lag sponsorer? 

 Vi tenker at det er admistrasjonen som 

styrer hvilke sponsorer som skal vises 

på skjermen. Det har inngått visse 

forpliktelser når det ble solgt reklame på 

den. 

  

43x/20 H Status for lagene   Noen lag har færre spillere enn andre, 

men det går bra og det er bra stemning i 

alle lag.   

  

44x20 H Utestående treningsavgifter.     Vi sender ut en mail med navneliste til 

laglederne slik at dette blir sett på. Det 

er uansett mye bedre enn sist, Vi er på 

rett vei.  

  

45x20 H Joymo. Er dette noe vi skal ha?   Vi ønsker å installere Joymo og setter i 

gang prosessen med en gang.  

  

46x20 H Penger på lagkasse. Husk at den 

ikke skal overstige kr. 5000.- 

 Vi går ut med denne informasjonen til 

alle lagene, slik at mest mulig av 

pengene står på lag konto.  

  

47x20 H Bry deg kveld for 06-05 og 04 

jentene.  

 Vi ønsker å gjennomføre en slik kveld. 

Undertegnene kontakter daglig leder og 

prøver å få til en sånn kveld. Vi tar dette 

i hallen siden 1 meter regel gjelder. 

  

48x20 H Budsjett 2021. Frist for lagene 

1.12.2020  

 Petter setter opp våres budsjett og gir 

beskjed til alle lagene slik at fristen blir 

overholdt. 

  

49x20 H Eventuelt 

Oppfølging: utstyr til lagene 

Trenerkurs: 

Skadeforbyggende trening 

 Vi satser på å holde trenerkurs i slutten 

av sesongen som går nå.  

Det inneholder 20 plasser og vi har selv 

12. Vi prøver da å selge de siste 8 

plassene.  

Janki setter opp en plan på 

skadeforebyggende trening. Evt leie inn 

en ekstern person for dette. 

Petter tar en snakk med lagene og hører 

hva de trenger.  

  

 


