
Gresvik IF 
      Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat fra håndballstyremøte 31.05.2022 

 
Møtenummer: 2022-3 
Dato:   31.05.2022 
Kl:   19.00-21.30  
Sted:   Møterom Gressvikhallen 
Innkalt:  Alle styremedlemmer, Styreleder Gresvik IF og miljøkontakt 
Tilstede: Magne Wiklund, Christer Solli-Olsen, Veronica Sævold, Trond Sveberg, 

Kristoffer Helminsen, Hanne Persdatter-Alvik, Tormod Hermansen og 
Knut Gulbrandsen 

Forfall: Ingen 
 

Sakliste: 
 
Referat fra styremøte 03.05.2022 godkjent pr.12.05.2022 

 
Vedtakssaker:  

22-08  Økonomi  
 Regnskap for April 

 

Oppfølgingssaker:    
22-05  Håndballskole        
22-06  Klubbhåndbok/Sportsplan        
22-10  Felles Klubbcup 
22-12 Skjerm i hall 
22-13   Klubb Utstyr 
22-14  Egen organiserte treningsturneringer 
22-15  Treningstider sesong 2022/2023 
22-16  Kiosk 
22-17  Publikumskamp senior 
22-18 Arrangør av Bring sluttspill i Kongstenhallen mai 2023 

 

Orienteringssaker:  
- Årshjul 
- Orienteringer 
 - Gruppene 
- Eventuelt 

- Stafett for livet  



Vedtakssaker: 
 
22-08  Regnskap april 2022 – regnskap for april mnd. levert 31.05.22 kl. 17.15 på mail 
   

Det presiseres nok en gang er vanskelig å holde oversikt når regnskapene kommer 
sent. 

 Det bemerkes at lagene har god kontroll på sin økonomi.  
 

Oppfølgingssaker: 
 
 
22-05 Håndballskole 

Det ønskes i utgangspunktet å arrangere 2 håndballskoler i året, en i høstferie og en i 
vinterferie. Deltager avgift satt til 500,- kr ved sist styremøte. 
Det gjennomføres håndballskole over 3 dager mandag til onsdag. 
 

 
22-06 Klubbhåndbok/Sportsplan 

Det vil bli jobbet med revidering av klubbhåndbok igjennom hele dette året. 
Sportsplan vil det bli jobbet med revidering fra Sport og skal være klar til sesongstart. 
 

  
22-10 Felles Klubbcup. 
  
 Felles klubbcuper blir følgende:  
 Drammens Cup – 26 til 28 august 2022 - Påmeldingsfrist 1 juni. 
 Dette er en sesongstart cup for aldersklassene J11 (f. 2011) til Junior 
 

Kun et lag som har meldt seg på (2009) så en reminder sendes ut på 
trener/lagledersiden. 
 

 
 
22-12 Skjerm i Hall 

Før neste sesong må vi jobbe med stabilitet, layout må skiftes slik at vi har en bedre 
optimalisering for håndball, men også enkelt med reklame på skjermen slik at vi kan 
generere mer inntekter. 
Styreleder har vært i kontakt med Prodok v/Thomas Solberg og vi er enige om at 
teknikker og Thomas skal komme i hall i juni for å se på løsninger. 
 
Alle lag må ha en superbruker(Arrangement ansvarlig) på skjerm slik at arrangement 
er bedre forberedt. 
 
 
 

 



22-13 Klubb utstyr – drakter 
 

- Spillerdrakt – kongeblå Progress Jersey Contrast benyttes (rød reservedrakt kan 
være Squad for de lagene som har behov for dette) 

- Spillershorts – sort Squad Short Solid benyttes 
- Treningsoverdel – Progress Halzip LS Tee/Progress Jacket benyttes (marineblå) 
- Treningsbukse – Progress Pant benyttes (marineblå) 

 
NB! Ved profilering i sosiale medier og søknader med lagbilder skal Craft utstyr benyttes. 
 
Marineblå dresser brukes alltid ved felles representasjon. 
Info legges ut på trener/lagledersiden slik at alle får denne info. 
 
 
22-14 Egen organiserte treningsturneringer 

- Det må utarbeides en felles ordning når man ønsker å gjøre dette. (kiosk, 
inngang, dommere ….osv 

- Arrangement ansvarlig og Styreleder lager en mal på hvordan dette skal 
håndteres. 

 
 
22-15 Treningstider sesong 2022/2023 

- Vi har fått tildelt 18,5 timer i Gressvikhallen og 1,5 timer i Kvernhushallen 
- Veronica, Karoline og Knut jobber frem et første forslag som samstilles med Ball 

& Lek mandag 13 juni. 
- Veronica legger ut på trener lagledersiden og etterspør lagenes behov og ønsker. 
- Målsetting er å legge ut treningstider ca. 20 juni. 

 
22-16 Kiosk 

- Kiosk bør ha åpent så lenge kamper gjennomføres, seniorkamper går ofte sent og 
kiosken stenger midt under kamp. Dvs. at kiosken under senior kamper har åpent 
gjennom hele kampen + 15-20 min etter kampslutt. 

 
22-17 Publikumskamp Senior (GIF 100årsmarkering) 

- Det planlegges publikumskamp for senior, det skal selges kampsponsorpakker. 
- Publikumskamp fastsettes når terminlisten er satt for sesongen 2022/2023 

 
22-18 Arrangør av Bring sluttspill i Kongstenhallen mai 2023 

- Håndballavdelingen er kontaktet av Håndballforbundet og blitt forespurt om vi 
ønsker å stå som arrangør av Bring sluttspillet som gjennomføres i mai 2023 i 
Kongstenhallen. 

- Håndballstyret er fremlagt forespørselen og takker ja til å være arrangør. 
- Styreleder kontakter Håndballforbund og meddeler dette. 

 
 
 



Orienteringssaker: 
 
Årshjul: 
 Årshjul blir presentert som arbeidsverktøy, forbedres til neste styremøte. 
 
 
Gruppene: 
 
 Økonomi 

- Det kalles inn til økonomimøte i juni for alle lags økonomiansvarlige der man skal 
utveksle erfaringer. 

 
 
 Sport 

- GIF extra gjennomført for første gang lørdag 14.05, det deltok 12 jenter fra 
kullene 2013 til 2010. Vi høstet noen erfaringer og det tar vi med oss videre til 
neste GIF extra som vi håper å gjennomfør i juni. 

- Det vil bli kalt inn til trenermøte/lagledermøte onsdag 22.06 i Trondalen. 
 
 Arrangement 

- Klubbdugnad i Gressvikhallen under Fr. Cup er under kontroll, alle vaktlister er fylt 
opp. 

  
Marked 
- Det ønskes en klarhet i hva vi kan selge av arenareklame, dette tas opp med 

Daglig leder Morten Helminsen av Markedsansvarlig/Styreleder slik at vi kan 
komme i gang med denne jobben. 

  
 
Eventuelt: 
 
Stafett for livet, i regi av kreftforeningen 3. og 4. sept, her bør GIF være representert. Løp i 
24 timer, håndballavdelingen har en aktiv spiller som har kreft som vi bør løpe for. 
Styreleder tar kontakt med familien og forsikrer seg om at dette er ok for den aktive 
spilleren. 
 
 
Neste Håndballstyremøte, torsdag 23.06.2022. 
 
Gressvik, 01.06.2022. 
Referent: Knut Gulbrandsen 
  


