
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte i håndballavdeling Gresvik IF 
  

Sted: Møterommet 

Gressvikhallen 

 

Dato: 25.10.2021 Tid: 19:00 – 20:25 

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

Magne Wiklund (10), Senior, Stig Grønvold (05), Knut Gulbrandsen 

 

Forfall: 

Ikke møtt: HJ11 og HJ12 

Møteleder: Knut Gulbrandsen 

 

Referent: Stig Grønvold 

 

 
 

Saksnr. 

Agenda - 

Sak 

Vedlegg/Sa

ksframlegg 

Referat/Oppsummering/ Beslutning/Anbefaling Ansvarlig Frist 

 

Fast 

Økonomi 1  Det som er i minus er håndballarrangement 

Trolig vil dette minuset reduseres fremover 

Loppekassen vil bidra med med mye 

 

Merk – dommere har blitt betalt gjennom hele perioden 

Regnskapsføring – alt har blitt ført på kiosk 

 

Håndball senior er i pluss. Kred til gruppa for dette 

HJ04 er ikkje overført enda til junior 

Hver lagleder får hvert sitt regnskap. 

Generelt ser økonomien for de ulike lagene greit ut 

HJ12 holder på med å skaffe sponsor inntekter. 

 

Styreleder Løpende 



 

 

 

 

 

 

 

05/21 

FRIM  Flere lag 

som ønsker 

et opplegg 

rundt dette. 

Trenerkoordinator orienterer om at det er/blir brukt ca. kr. 4 000 for tiltak knyttet til økt 

kunnskap og implementering av oppvarmingsprogram 

Det lager to typer oppvarmingsprogram  

Nest onsdag (3.nov.) er det berammet et møte, med varighet på 1 ½ - 2 timer 

Her vektlegges det å gi grunnlag for forståelse til hvorfor oppvarmingsøvelser er 

grunnleggende viktig. 

Alle lagledere og trenere må møte.  

Janki tar dette på trenermøtet til onsdag (3. nov.) 

 

Påfølgende mandag vil det bli en gjennomføring av program for årsklassene 06-07-08.  

Programmene varer alt fra et kvarter og lenger. 

Planen er disse årsklassene skal dele sin kunnskap og erfaring med de yngre årgangene. 

De vi har avtale med tar ca. kr 1 000 i timen. 

Programmet skal gjennomføres av alle lag. 

 

Jan Erik 

Fossum jr. 

Avsluttes 

 

07/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle nye lag 

som skal 

inn i hall, så 

skal trenere 

ha 

trenerkurs (

Trener 1 

med fire 

første 

moduler)      

 

Ikke fulgt opp på møtet 25.10.21 overføres til neste styremøte. 

 
Fra 27.9.21 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

08/21 Verdi 

dagene GIF 
Arrangeres 

10-12/9 i 

Trondalen 

Ikke fulgt opp på møtet 25.10.21 overføres til neste styremøte. 

 
Fra 27.9.21 

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

Dette er tatt 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 Stewe 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 

Dette er noe vi kan jobbe på videre med 

Trenerkoo

rdinatorer 

Neste 

styremøt

e 

 

09/21 

Skjerm i 

Gressvikhal

len 1 

Det er 

behov for 

opplæring 

på skjerm i 

hall 

Det har vært kontinuerlig opplæring av lagene på skjermen i hallen, om det er lag som 

ønsker mer så tar de kontakt med Styreleder eller arrangementansvarlig. 

 

 

Styreleder/ 

Trond 

Løpende 

11/21 

 

Skjerm i 

Gressvikhal

len 3 

Vi har et 

problem 

med alt for 

lavt signal. 

Dette må  

ordnes. 

Lyd på skjerm er nå ordnet. Dette var en bruker feil fra vår side. Årsak knapp som skal 

være trykket inn.  

Det skal lastes inn et bredere lydvalg for oss. 

 

  

Styreleder Avsluttet 



 

 

 

 

 

 

 

15/21 Sosiale 

Medier/Synl

ighet 1 

Oppretter 

en bruker 

for GIF 

håndball – 

Instagram 

 

Ikke fulgt opp på møtet 25.10.21 Overføres til neste styremøte. 

 
Fra 27.9.21 

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 som kontakt 

 
Fra 16.8.21 

Vi kan rullere på de ulike lagene på å lage små historier. Det å kunne skape interesse blant 

spillere/klubber. Følge spillere, lag, klubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik 

Fossum Jr. 

Neste 

styremøt

e 



 

 

 

 

 

 

16/21 Felles 

Treningstrø

yer 

Janki 

ønsker dette 

er med på å 

utjevne 

forskjeller 

og skaper 

displin og 

samhold 

T-skjorter 

2008 og nedover får en t-skjorte hver 

Styret er avhengig av størrelser frå de ulike lagene 

Susann drar til Torshov for vareprøver, slik at de ulike kan prøve 

 
Fra 27.9.21 

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 

 
Fra 16.8.21 

Kan dette styres på klubbnivå? Alle lag tar samme farger. Gir en effekt på f.eks. situasjoner med 

hospitering. Forslag er å ha ulik farge på skjorte til de ulike treningene (opp til tre skjorter) 

 

Styret kan f.eks. sponse de yngste lagene, når de kommer inn i hall med trening. 

Det må undersøkes antall spillere i klubben og sjekke med Torshov hva slags prisnivå, tilbud og 

produkter som finnes. Susanne har gjort dette med deres respektive lag - Susann sjekker til neste 

styremøte i håndballavdelingen. 

Styreleder/

Susanne 

Neste 

Avsluttet 

20/21 Rullestol 

håndball 
Janki har 

gjort noe få 

undersøkels

er. Det er to 

lag i Norge. 

Kan dette 

være noe 

klubben har 

Ikke fulgt opp på møtet 25.10.21 Overføres til neste styremøte 

 
Fra 27.9.21 

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 



 

 

 

 

 

 

lyst til. Fra 16.8.21 

Vi må tenke på halltid i forbindelse med dette.Det luftes i hovedstyret med tanke på hva klubben ønsker, 

samt ressurser som sitter i styret.Dette kan være en positiv omtale omkring klubben, 

mediaoppmerksomhet. 

22/21 Senior De har 

behov for 

hjelp til å 

gjennomfør

e 

hjemmekam

pene. 

 

Gjennomføring av seniorkamper 

Hva har vi (styret) behov for hos senior 

Helt praktisk er det at Senior alltid stiller en i inngang og tre i sekretariatet 

Er det behov for hjelp, husk å meld inn behov til styre så tidlig som mulig. 

Trond oppfordrer til at flere kommer for en opplæring, slik at Senior gruppen blir mer 

robust til å dekke disse oppgavene fremover. 

 

 

Styreleder Avsluttet 

23/21 Keeper 

situasjon 

Hos lagene 

Keeper 

situasjon 

må vi drøfte 

videre og se 

etter 

løsninger 

GIF håndball har en Keepertrener avtale med Glenn 

Ingen aktivitet per dato. Fikk først kontrakt i uke 42 

Vært lite kontakt til nå. Per nå ingen kontakt med keeperne. 

Sportslig leder hadde en samtale med han 24.10.21 

Får ikke godtgjørelse for to måneder som det ikke har vært aktivitet  

Aktivitet minst to ganger per måned ned til HJ12 

 

Styreleder har fått epost – med forespørsel fra en tidligere keeper i GIF håndball om å 

være keepertrener for de yngste årgangene.  

 

Flere i styret er usikker på hvor stor effekt et slik tiltak faktisk kan ha. 

Sportslig leder nevner at ett lag har hatt litt samarbeid med Marte Pettersen (tidl.HJ03 

nå FBK), men at GIF håndball per nå ikke har noe gjennomarbeid prosjekt omkring en 

eventuell løsning hvor det engasjeres en keepertrener for de yngste lagene. 

Konkluderer med at det ikke er anledning for en slik løsning per nå. Styret avventer til 

det eventuelt  er  prosjekt på plass. Dette må inn i en plan hvis det skal bli aktuelt. 

 
 

  

 

Trener 

koordinato

rer 

Løpende 



 

 

 

 

 

 

24/21 Lag uten 

trener/keepe

r 

05 har nå 

fått trener. 

Candy 

Veronica 

Myers som 

også spiller 

i FBK. 

2011 ønsker 

også 

bistand. 

HJ05 – får tidvis hjelp fra lag rundt med tanke på keeperplassen 

Styreleder hatt tlf. kontakt med tidligere Kråkerøy keeper 

Per nå er det lite aktuelt for denne tidligere spilleren 

To stykker prøver trener fra Lisleby 

Kanskje tidliger prøvespilt keeper. Trivdes ikke så godt i gruppen forrige gang hun 

prøvdespilte.  

En fra HJ05 skal nå prøvespille med Lervik. Opplever selv å ikke ha kommet godt inn i 

gruppen. 

 

  

Trenerkoo

rdinatorer 

Løpende 

25/21 Ferdighetsm

erke 

Det er 

foreslått at 

det innføres 

et form for 

ferdighetsm

erke, som 

kan utdeles 

ved 

juleavslutni

ng 

Ikke fulgt opp på møtet 25.10.21 Overføres til neste Styremøte 

 

Trenerkoo

rdinatorer 

Neste 

styremøt

e 

28/11 Organisasjo

n/ Roller 1 

Ta kontakt 

med de 

ulike lagene 

der det 

mangler 

styredeltake

lse 

Styreleder tar kontakt med HJ11 og HJ12 om dette. Ser det litt opp mot en ny 

organisering av styre og under-/arbeidsgrupper 

 

 

Styreleder Avsluttet 

31/21 Oppstart 

sesong/arra

ngement 

Gjennomfør

ing og 

bidrag til 

Ikke fulgt opp på møtet 25.10.21 – Ser ut til at de fleste lagene nå er i gang rundt 

arrangement. 

 
 

 

Arrangem

entsansvar

lig 

Løpende 



 

 

 

 

 

 

33/21 Organiserin

g 

Hvordan 

rigge 

arbeidet i 

avdelingen 

Slik det er organisert på i dag, blir det mye på få. 

Styreleder har snakket med andre klubber og fotball avdelingen i Gresvik IF. Disse har 

en modell med undergrupper. 

Styret legger linjene for hvordan mål, tiltak og prosjekter skal være, så arbeider 

undergrupper med gjennomføring av tiltak og oppgaver gjennom året. 

 

Innen årsmøte i mars, har vi som mål å ha på plass en ny organisering. 

Vi bør få med alle lag. Kanskje er det slik at vi bør ha med også andre, som ikke 

nødvendigvis er tungt involvert i lagdriften på de enkelte lagene. 

 

Diskusjon omkring et forslag til organisasjonskart 

Deler inn i egne avdelinger som; Øk., Kommunikasjon, Sport, Trivsel/sosialansvarlig, 

Dommer, sekretær, miljø kontakt ol. - se vedlegg utarbeidet av styreleder 

 

Meningen er å lette trykket for de ulike i styret og de som allerede er tungt involvert i 

eksempelvis lagledelse. 

 

Diskusjon omkring 

 Hvem som skal inn i de ulike rollene  

 Hvor kommer de fra, dvs. er det nok interesserte til å fylle ulike roller 

 

En mulig strategi kan være å  

 Gå inn i de ulike lagene på foreldremøter 

 Sjekke opp mot allerede antatt interesserte til de ulike rollene 

 

Mange andre klubber klarerer å gjennomføre drift etter en slik modell 

 

Styreleder har mandat fra styret til å jobbe videre med en slik modell 

I korte trekk vil det faste styret da bestå av 

 6 til 7 som møter fast i styremøte 

 Miljøkontakten kommer etter innkalling 

 

Styret Løpende 



 

 

 

 

 

 

Kom gjerne med innspill til hvordan vi best mulig kan utvikles 

 
Fra 27.9.21 

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  

34/21 Miljøkontak

t 

Se etter ny 

representant 

Det er forespurt noen og trolig kommer det nå inn en ny i rollen 

 
Fra 27.9.21 

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. 

Pia spørres av Styreleder 

Styreleder Neste 

styremøt

e 

35/21 Fotograferin

g 

Benytte 

tilbud fra 

Fotoekspres

sen? 

Hele klubben velger å gå bort fra fotoekspressen 

Jobber med en løsning med Terje Jensen 

Blir et annet opplegg enn fotoekspressen! 

 

Styreleder Avsluttes 

36/21 Dommere Kjøp av 

kommunika

sjonsutstyr 

Anders Pollen har forespurt om støtte til kommunikasjonsutstyr knyttet til 

håndballdømming. Dette ligger på ca. kr 3 500. 

 

Kriterier bør ligge til grunn for en slik investering, som hva slags type kamper dømmes 

, aldersgruppe på hovedvekten av kampene og hvilket nivå er kampene 

Utstyret har eksemplevis funksjon som en arbeidsfordeling/avklaring i raske endrede 

situasjoner. 

 

Det bør handle om dømming på høyere nivå og eventuelt en planmessighet med tanke 

på utvikling i rollen. 

 

Styret Avsluttes 



 

 

 

 

 

 

Klubbens dommere Sindre og Kristoffer, låner et slikt utstyr i dag. Dette er eid av 

Gresvik IF. Disse dommerene er med i en satsningsgruppe i regionen. De ser inn i en 

utvikling inn mot trainee.  

 

Anders Pollen, Øystein Pettersen og Thomas Næss er de som trolig vil benytte et slikt 

utstyr.  

 

En løsning kan være at Gresvik IF kjøper inn utstyr som klubbens eiendom og låner ut. 

Det stemmes i styret, en blank stemme 

Vedtak – kjøp innvilges ikke 

37/21  Arrangemen

t 

Juleavlutnin

g 

Juleavslutning. Vi må sette en dato og lage en gruppe for planlegging 

Vi bør ta en tirsdag, for da har vi hele dagen i hallen. 

Tirsdag 7. desember settes som dato for arrangementet. Vi finner en passende tittel for 

dette. Tidspunkt og varighet foreslås å være fra 17:00 – 20:00. 

Karoline Avsluttet 

 Eventuelt  Knut - kiosk ikke åpen – tar opp dette med HJ11 og minner HJ12 på dette til neste uke 

(Knut) 

 

Janki – Stoler ble vedtatt å brukes, savner gjennomføring av tiltak. (Sak 21/21) 

Det stilles spørsmål til om alle som skal gjennomføre kamp vet at dette skal 

gjennomføres. 

Det gis en informasjon om dette via trener- og lagledersiden (Trond) 

 

Susanne – Hva gjør vi med koronaoppmerking på banen og tribunen. 

Styreleder sjekker ut hva kommunen og hva GIF har ansvar og gjennomføringsevne for 

med tanke på dette. (Knut) 

 

Trond – Spiller ut om det kunne være muligheter  for fast oppmerking for kortbane. 

Ingen konklusjon på inneværende møte. 

 

Karoline – Minner om at ved omberamming må vi si i fra, elles blir vi fakturert 

dobbelt (sjekk bookup). Det skal meldes i fra til daglig leder og dommere. Dette gjelder 

hjemmekamper og etter periode for fri omberamming. Veileder for omberamming, 

  



 

 

 

 

 

 

nevnes som et mulig forbedringstiltak (Knut med arbeidsgruppe). 

 

Magne – Underretter styret om utfordringer deres lag har hatt med barn inne på 

tribunen, som roper og opptrer forstyrrende. Lurer på hva som er grei prsedyre i slike 

tilfeller.  

Det konkluderes med at det er greit å be de gå ut av hallen hvis de ikke kan være stille 

Eller forsetter å opptre forstyrrende. Kan også vises til tribune regler (plakat ved 

inngang til tribune). 

 

Magne – Laget har ved fleire anledninger opplevd utfrodringer med at treningsgrupper 

frå Slevik innebandy, kommer inn på banen mens trening foregår. Disse kan komme 

opptil to timer før kamp. Dette virker forstyrrende.Det har påviselig skjedd minst tre 

ganger i senere tid og gjelder både guttelag og A-lag frå Slevik innebandy. 

Tiltak - Styreleder prater med styreleder i Slevik (Knut) 

 

Trond – Senior i uke 46 har de kioskvaktuke 

Lørdag 20.11 er det loppetasserunde. Fra kl 09:00 – 18:30 

Minst to stykker på hver vakt i kiosken til en hver tid. 

 

Susanne – overlevering av nøkler. Her er det viktig å følgje opp instruks for dette. Helt 

uavhengig av om det vikarer som står i kiosk. Laget som er satt opp må følgje opp 

dette. 

 

Neste styremøte blir 29.11.21 

Styreleder bestiller inn mat 

Dette møtet tar vi i klubblokalene i Trondalen 

      

      

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

Starter kl.19:00 - 

 



 

 

 

 

 

 

 


