
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte i håndballavdeling Gresvik IF 
  

Sted: Møterommet 

Gressvikhallen 

 

Dato: 27.09.2021 Tid: 19.00 – 21.20 

Innkalt: Trond Sveberg (09), Susanne Hansen (07), Hanna Tangvald (06), Malin Vegarud (junior), Karoline Helminsen (TK), Jan Erik Fossum (TK), 

Magne Wiklund (10), Silje Marie Ydse Halvorsen (Senior), (2011), (2012) Stig Grønvold (05), Knut Gulbrandsen 

 

Forfall:  

Ikkje møtt: Senior, 2011, 2012 

 

Møteleder: Knut Gulbrandsen 

 

Referent: Stig Grønvold 

 

 

 
 

Saksnr. 

Agenda - 

Sak 

Vedlegg/Saks

framlegg 

Referat/Oppsummering/ Beslutning/Anbefaling Ansvarlig Frist 

 

Fast 

Økonomi 

1 

 Brukt noe mer penger nå i oppstarten, dvs. av egenkapitalen sin. Går til drakter m.m.  

Viktig nå at lagene begynner å ha et fokus på denne. 

 

Skjermen koster ca. 3 000,- per måned. Magne er nå på for å skaffe nye sponsorer. 

De sponsorene vi har på skjerm betalte dette inn i fjor. 

- Til info: Storm elektro er inne med nesten 100 000,- på ulike lag i Gresvik IF 

per dato 

- Senior har et lite minus 

- De fleste lagene har pluss på konto 

- Arrangement og kiosk er i minus, starter opp nå, slik at det fremover vil bli 

inntekter på kiosk og inngang. 

Styreleder Løpende 



 

 

 

 

 

 

Kiosk drift - vi skal gå for sunn kiosk. Er det lønnsomt? Det  brukes mye tid på lage 

f.eks. frukt ol. Toast og vafler på ukedager. Kun pølser i helg og på kamper. 

Ved arrangement kan vi heller ha fokus på frukt, grønt, smoothie ol. 

Finne en god blanding av sjokolade og andre gode sunne alternativer 

Vedtak - vi gjeninnfører noe utvalg i sjokolade ol. i kiosken 

 

01/21 

Økonomi 

2 

HJ04 konto 

overføres til 

konto junior 

Midler på konto til HJ04 blir overført til konto for Junior. Daglig leder gjør dette 

 

Fra 16-8-21 

Denne vil forandre seg frå år til år så styreleder/økonomiansvarlig sørger for dialog 

med klubb ved oppstart ny sesong. 

 

 

 

 

 

Styreleder Avsluttet 

02/21 

 

Økonomi 

3 

Er det søkt 

coronamidler

? 

Det trolig lite midler å hente nå fra disse støtte ordningene, men daglig leder søker på 

det som er å søke på. Får GIF midler, vil midler bli fordelt ut til de ulike avdelingene i 

GIF. Søkeprosess gjennomføres i løpet av oktober 2021. 

 

Fra 16.8.21 

Styreleder tar opp dette ved neste hovedstyremøte, det antas at den siste pakke er mye 

mindre en første pakke 

Styreleder Avsluttet 

03/21 Økonomi 

4 

Halleie for 

Junior, må 

junior betale 

full halleie da 

de har 

spillere under 

18? 

 

 

Dette må betales av lag eller håndball administrasjon. Håndball administrasjon betaler 

dette inntil videre. Det ble antydet på møtet pris per time i halleie på 275,- for trening 

og 350,- for kampaktivitet. 

 

Fra 16.8.21 

Styreleder hører med daglig leder  og gir tilbakemelding til lagleder i Junior.  

 

 

 

 

Styreleder Avsluttet 



 

 

 

 

 

 

 

04/21 

Trener 

attest 

Alle trenere 

skal 

registrere seg 

i portal til 

Norges 

Idrettsforbun

d 

Link ble lagt ut på trener- og lagledersiden på facebook, samt påminnelse om dette to 

ganger. Daglig leder har mulighet for å verifisere. Dette følges videre opp 

 

Fra 16.8.21 

Det sendes ut link på trener lagleder siden at alle trenere må gjøre dette. 

Susanne 

Hansen 

Rapporte

res på 

neste 

styremøt

e 

 

05/21 

FRIM  Flere lag som 

ønsker et 

opplegg rundt 

dette. 

Ikke fulgt opp, tas opp igjen ved neste styremøte 

Informerte litt generelt omkring FRIM  

Fra 16.8.21 

Vi kan gå for en løsning om at trenerne våre utdannes til dette, slik at vi kan gjøre slike 

ting fast. Vi holder på med å undersøke hvordan dette kan løses med utdanning og 

oppfølging fremover. 

Det er ønskelig med en fast oppvarmingsopplegg for alle lag. 

Kartlegge utstyr og opplegg. 

Jan Erik 

Fossum jr. 

Rapporte

res på 

neste 

styremøt

e 

 

06/21 

Politiattest Susanne har 

vært i kontakt 

med daglig 

leder for en 

overordnet 

oversikt. 

Kontakt med daglig leder er gjennomført og dette er fulgt opp av daglig leder 

 

Fra 16.8.21 

Daglig leder orienterte om at dette vil bli orientert etter endt ferie. 

 

 Avsluttet 

 

07/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle nye lag 

som skal inn i 

hall, så skal 

trenere ha 

trenerkurs (Tr

ener 1 med 

fire første 

moduler)      

 

Ikke fulgt opp, tas opp igjen ved neste styremøte 

Det informeres om muligheter for kurs for de yngste, som ble informert om på møte i 

Fredrikstad håndballforum.  

- Det bemerkes at trolig kun er relevant for de helt yngste, der forstått slik at de 

kurs det her er referert til er knyttet til barneidrett 

- I med tanke på kurs i fire moduler, kan det trolig bli for mye for å få med 

foreldre på å ta 

 

Fra 16.8.21 

Dette må vi se på til neste møte og kartlegge 

 

Jan Erik 

Fossum 

jr., 

Karoline 

Helminsen 

Styreleder 

Sender ut 

info på 

styresiden 

 

Neste 

styremøt

e 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

07.1/21 Verdi 

dagene 

GIF 

Arrangeres 

10-12/9 i 

Trondalen 

Et positivt opp legg. Styreleder bemerker at dette kunne vært kommunisert ut bedre, 

bredere og tidligere. Dette er tat opp i hovedstyremøtet. Skulle i utgangspunktet vært 

holdt aktiviteter i Gressvikhallen, men dette ble flyttet til Trondalen pga. hallen var 

benyttet til valg. 

Seks jenter kom. Og trivdes med opplegget 

Rødt merke - dette er nasjonalt og det ligger mer informasjon om dette på nettet 

Fire ulike momenter  kast, stussing, ballbehandling 

Vi bør strukturer dette og ha et opplegg på dette gjennomåret. 

Observert god motivasjon om dette på de som deltok. 

Tre har klart rødt merke. Hvordan gjøre litt stas på de (får en liten pin eller stoff) 

Kan få det på juleavslutning. Dette må publiseres, slik at flest mulig har anledning til å 

få mulighet til å velge og delta. 

Vi ser på dette sammen og hvordan vi formidler dette ut til lagene - neste møte 

  

Det ble gjennomført flere arrangement i Trondalen og omegn 

Kl. 15 var det et bry deg seminar , Lasse Steve fra politiet 

  

Fremtidig utfordring - hvordan integrere oss i håndballen bedre i slike og lignede 

opplegg? 

- Det spilt inn at håndball at vi bidrar inn i arbeidet omkring publisitet og 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenerkoo

rdinatorer 

Neste 

styremøt

e 



 

 

 

 

 

 

 

09/21 

Skjerm i 

Gressvikh

allen 1 

Det er behov 

for opplæring 

på skjerm i 

hall 

Skjerm må 

resettes med 

jevne 

mellomrom, 

særlig hvis 

den har stått 

standby. 

Vi må ha 

oversikt med 

passord. 

Dette ligger i 

en tilhørende 

boks (Trond) 

Mange er usikre på håndteringen av dette utstyret 

Det har vært en oppfølging av dette frå styreleder sin side ut mot ulike lag og det 

kommer til å være en økt på dette i høstferien. 

Det er anbefalt at flere tar med dette i treningtiden og øver på håndtering av dette 

Det understrekes at lag må legge inn forberedelser knyttet til dette før kamp, som legge 

inn lag osv. 

Viktig at alle lag, som har behov bør ha ett par foreldre som kan dette. Det må 

formidles ut til lagene 

 

Fra 16.8.21 

Opplæring blir gjort fortløpende for alle lag, det legges ut info om dette på trener 

lagledersiden. 

 

Stig - Hva med en liten video, bildeserie med en voice over el. fra en av disse 

gjennomgangene, som kan brukes som repetisjon og som et utgangspunkt for nye, 

Dette behovet vil jo reprodusere seg kontinuerlig med nye inn i klubben 

Styreleder, 

Trond 

Sveberg 

Løpende 

 

10/21 

Skjerm i 

Gressvikh

allen 2 

Sponsorer 

knyttet til 

sesongen må 

sjekkes opp.  

 

De i fjor får en sesong til, siden de ikke har fått noe 

Vi må jobbe ta for å få flere sponsorer for å få 

- Innspill: Når bortelaget scorer kan jo f.eks. logo for sponsor komme opp 

Vi må komme i gang ordentlig med bruk av skjermen 

Styreleder er i kontakt med Prodoc mht problemet med at nettet faller ut 

Rullende reklame er kuttet ut, pga. av Slevik fant det forstyrrende i deres opplegg 

- Til info: Det koster sponsorer 7 500,- i året for å ha reklame på skjermen 

(inkl.mva) 

 

Fra 16.8.21 

Sponsorer skal trolig ikke sponse inneværende sesong, med tanke på forrige sesong, 

uten kamper og aktivitet. 

 

Magne 

Wiklund 

Løpende 



 

 

 

 

 

 

11/21 

 

Skjerm i 

Gressvikh

allen 3 

Vi har et 

problem med 

alt for lavt 

sluttsignal. 

Dette må 

ordnes. 

Lyd på skjermen - trolig må vi ha en egen høyttaler ved skjermen. Dette må i tilfelle 

kjøpes og installeres, dette følges opp 

 

Fra 16.8.21 

Styreleder kontakter Prodok, inntil videre brukes signal fra den gamle klokken.  

Styreleder Løpende 

14/21 Sosiale 

Medier/Sy

nlighet 1 

Vært i 

kontakt med 

Frode 

(Gressviking) 

 

Vært i kontakt med Frode. Fortsetter samtalene/sonderingen omkring et slikt 

samarbeid. Mer konkret om dette kan informeres om, kanskje på neste styremøte. 

Frode omtaler dette arbeidet ut mot blant annet sponsorer som samhandlingspartnere - 

jobber ut mot sponsorer, har mye erfaring fra dette arbeidet. 

Frode er positivt interessert i et samarbeid med håndball, men vi må bidra inn aktivt. 

 

 

Styreleder Løpende 

15/21 Sosiale 

Medier/Sy

nlighet 1 

Oppretter en 

bruker for 

GIF håndball 

– Instagram 

 

Det er nå opprettet en bruker for håndballavdeling for håndballavdelingen. 

Nå må vi finne ut av hvordan vi kan blir synlig og interessante. 

Vi trenger noen som er gode på dette. Mange av jentene følger bl.a. flere andre lag. 

Dette er gjensidig - vi følger dere - dere følger oss 

Rekrutering av barn, via foreldregenerasjonen på FB? 

- Innspill: innretting av mottaker grupper på FB kan la seg gjøre, men vil koste noe. 

Vi bestemmer hvor mye vi ønsker å legge i dette og dermed omfang. Forslag ca. 1 

500,-. Vi bør markedsføre oss 

Styreleder - forslag å gjennomføre en pilot for å teste respons og effekt (hva vil vi 

effekten skal være, hvordan vurdere/måle effekten) 

 • Rekrutering til lagene kan være et interessant fokus 

 • Vi kan promotere våre arrangementer (minicup) / håndballskole (gratis i en av 

skolens ferier) 

 • Vi kan gjøre vår markedskanal - skjerm i hallen kjent 

Vi ser nærmere på tema på neste styremøte - Magne følger opp og tester ut 

Bruk f.eks. Sportsleder/trenerkoordinator som kontakt. 

 

 

Jan Erik 

Fossum Jr. 

Neste 

styremøt

e 



 

 

 

 

 

 

16/21 Felles 

Treningstr

øyer 

Janki ønsker 

dette er med 

på å utjevne 

forskjeller og 

skaper displin 

og samhold 

Felles treningstrøyer, det er ingen rabatt og få fra Torshov Sport (119,- junior, 139,- 

senior uten trykk) 

Hvorfor gjør vi dette? – fremme teamfølelse, unngå merkepress f.eks. NIKE og andre 

merkevarer 

De yngste lagene får en hver, mens de eldre årgangene tar kostnaden i laget 

Vi må se på totalkostnaden på dette, og gjøre et estimat 

Bør vi dekke alle lag ved innføring (ca.22 500,- , vi kan se på en fordelingsnøkkel 

f.eks. 10 000,- på styret) 

Storm elektro (Magne) informer under møtet om at de kan gå inn å dekke 50 prosent 

 

Vedtak - vi går for dette 

- Farge - marineblå (med Storm på ryggen) 

- Brukes på trening og oppvarming 

- Styret dekker for HJ08 og nedover 

 

 

Susanne, 

Styreleder 

Neste 

Styremøt

e 

17/21 Hvit 

Shorts 

Ønske om 

bruk av sort 

shorts 

Dette er godkjent i hovedstyret. Håndballstyret evaluerer selv etter prøveperioden. 

Flere lag har allerede gått til innkjøp av svart shorts 

Denne sesongen vil det være litt ymse med hvite og sorte shortser.  

Fra neste sesong blir det vedtatt bruk av sort shorts for alle. 

 

Styreleder Avsluttet 

20/21 Rullestol 

håndball 
Janki har 

gjort noe få 

undersøkelser

. Det er to lag 

i Norge. 

Kan dette 

være noe 

klubben har 

lyst til. 

Hovedstyret stiller seg positiv til et slikt initiativ. 

Håndballstyret er de som må føre denne saken videre. 

Vi må undersøke nærmere omkring dette 

Janki følger opp denne saken videre 

- Hva skal til? 

- Er det gjennomførbart? 

 

Jan Erik 

Fossum Jr. 

Neste 

styremøt

e 



 

 

 

 

 

 

21/21 Arrangem

ent  
Blå og hvite 

stoler 

Skal vi ha dette og følge opp dette? 

Hvorfor? Det ser proffere ut, følge opp inntrykket med musikk og røykmaskin ved  

- Innspill: foliere trevegg med f.eks. bilde av publikummere eller annet. Det må i 

tilfelle følges opp med kontakt med kommunen. 

Vedtak: Vi begynner med de sorte stolene vi har, istedenfor kun de benkene vi har. 

Benkene flyttes bort 

 

Trond 

Sveberg 

sjekker 

opp pris 

og tilbud, 

samt  

eventuel 

lagring av 

disse 

Avsluttet 

22/21 Senior De har behov 

for hjelp til å 

gjennomføre 

hjemmekamp

ene. 

 

Representant for Senior laget er ikke tilstede ved møtet 

Styreleder tar kontakt og et møte med senior omkring arrangement -følger opp 

 • Hva er behov? 

 • Hva kan de bidra med? 

 

 

Styreleder, 

Trond 

Sveberg 

Neste 

Styremøt

e 

23/21 Keeper 

situasjon 

Hos 

lagene 

Keeper 

situasjon må 

vi drøfte 

videre og se 

etter 

løsninger 

Keeper situasjon. Sportslig leder bemerker at det har blitt brukt mye tid på oppfølging 

av både trener og spillersituasjon omkring HJ05. 

 

Styreleder tilbyr å bidra inn til kontakt med mulige kandidater, dvs. foreldre. 

Det er ønskelig med hjelp til å kartlegge  

 • Treningstider for HJ05 laget 

 • Trenger noe kontaktinformasjon til foreldre 

Representant for HJ05 og/eller lagleder HJ05 bidrar inn til dette 

 

Fra 16.8.21 

Vi har en keepertreningsavtale med Glenn. Opplegget er slik at Glenn kommer på 

treninger annen hver uke for lagene 13 år og oppover. 

 

 

 

 

Styreleder 

TKer 

Løpende 



 

 

 

 

 

 

24/21 Lag uten 

trenere 

05 har nå fått 

trener. 

Candy 

Veronica 

Myers som 

også spiller i 

FBK. 

2011 ønsker 

også bistand. 

Det er nå en stabilitet rundt trener situasjonen knyttet til HJ11 

- Til info: HJ05 nå kan HJ06 trene sammen på mandager, undersøker også 

muligheten for at HJ05 skal trene med junior en gang i uken. 

 

Fra 16.8.21 

TKer holder i dette  

Trenerkoo

rdinatorer 

Neste 

Styremøt

e 

25/21 Ferdighets

merke 

Det er 

foreslått at 

det innføres 

et form for 

ferdighetsmer

ke, som kan 

utdeles 

Se punkt 07.1/21 – Verdidagene i GIF 

Ellers innspill til å lage et opplegg for de som ønsker ekstra trening  

Det må alle ha mulighet til å benytte. 

Vi kan utfordre de eldre årsklassene til å bidra inn 

- Til inspirasjon: Fana håndball elite har trening for yngre på morgenen – 

«morgenfugl» 

Skal følges opp, neste punkt. 

 

 

TKer Neste 

styremøt

e 

28/11 Organisasj

on/ Roller 

1 

Ta kontakt 

med de ulike 

lagene der 

det mangler 

styredeltakels

e 

Mangler frå HJ11 og HJ12, til dels Senior 

Styreleder møter lagleder fra Senior for å ha en dialog om bl.a. dette 

 

Fra 16.8.21 

Mangler styre representanter for 08, 11 og 12 

Styreleder Neste 

styremøt

e 

29/21 Organisasj

on/ Roller 

2 

HJ08 Her bør 

laget velge 

egen 

representant i 

styret 

 

Nå er Karoline informert om at hun går ut av rollen som representant for HJ08. 

HJ08 må oppnevne ny representant 

 

Fra 16.8.21 

Karoline er trener koordinator og trener og bør ikke være representant for 08 i Styret 

Styreleder Avsluttet 



 

 

 

 

 

 

30/21 Smittespor

ing i 

Gressvikh

allen 

under 

arrangeme

nt 

Gjennomføri

ng 
Punkt utgår. Regjering besluttet avvikling av restriksjoner fra og med 25.9.21 kl.16:00. Styret Avsluttet 

31/21 Oppstart 

sesong/arr

angement 

Gjennomføri

ng og bidrag 

til 

Styreleder tar kontakt med de yngre lagene med tanke på hva som må til i bidrag inn i 

f.eks. minicup o.l. 

Det er forventet at lagene (lagledelse) er aktive og tar kontakt og skaffer seg 

informasjon. 

Styreleder stiller opp nå i starten på treninger  

Vi bør utvikle en veileder med sjekkliste for lagledelse 

Styreleder, 

Trond 

Sveberg 

Løpende 

32/21 Hospiterin

g 

Hvordan 

tilrettelegge 

for 

Det er nå åpnet for hospitering 

Trenerkoordinator/sportslig leder legger en plan for dette. 

- Bemerkning: dette ligger i treningstidene? (Sportslig leder) 

- Dette bør planlegges for og kommuniseres ut til foreldre (Styreleder) 

- Dette kan f.eks. formidles på foreldremøter, FB grupper til de ulike lag 

Trenerkoo

rdinatorer(

sportslig 

leder) 

Neste 

styremøt

e 

33/21 Organiseri

ng 

Hvordan 

rigge arbeidet 

i avdelingen 

Vi bør ha noen undergrupper, som rapporter til styret 

Mye fremover vil dreie seg om fremtidig organisering av styret og arbeidet i 

avdelingen 

. Vi kan se hen til f.eks. fotballavdelingen. 

Styreleder har snakket med bl.a. enkelte ved Konnerud IL i Drammen 

Alle lag kan f.eks. være representert i ulike grupper, som Sport, Arrangement, 

Økonomi, media og kommunikasjon 

- Orientering: Klubbhåndboka skal revideres 

- Innspill: ønskelig med økt fokus på ansvar med tillagt frist for oppgaver og 

arbeid tatt opp i styret  

 

 

 

 

Styreleder Løpende 



 

 

 

 

 

 

34/21 Miljøkont

akt 

Se etter ny 

representant 

Miljøkontakt - Stina Agerup er dette nå for håndball, men det er ønskelig å bytte nå 

Har ikke barn i klubben per i dag 

Bindeledd mellom kommune og klubb. 

Kan være ønskelig at dette er kvinne og kanskje en ide at dette er fra de yngre 

årsklasse. 

Kandidater spørres av Styreleder 

Styreleder Neste 

styremøt

e 

35/21 Fotografer

ing 

Benytte 

tilbud fra 

Fotoekspress

en? 

Fotoekspressen - ønsker vi å ta bilder av alle lagene - Nei takk for denne gangen 

Alternativ er å kontakte Terje Jensen for å ta bilde. 

Vedtak - vi ser på løsning med Terje Jensen 

 

Ad foto - Vi bør dekorere kioskområdet med bannere, med skjerm ved inngangen - 

Styreleder holder i dette 

Styreleder løpende 

36/21 GIF 100 år Holde av 

dato 

12.3.22 - GIF er 100 år - hold av dato 

Da er det arrangement på Båthusteateret  

Dette pågår store deler av dagen. 

Plass til 300 mennesker (250 billetter selges) 

Styreleder Avsluttet 

      

      

      

 
Møtedag blir siste mandag i måneden (til og med november) 

Starter kl.19:00 - 

 

 


