
Gresvik IF 
      Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat styremøte 31.08.22 

 
Møtenummer: 2022-4 
Dato:   31.08.2022 
Kl:   19.00-21.00 
Sted:   Møterom Gressvikhallen 
Innkalt:  Alle styremedlemmer 
Tilstede: Magne Wiklund, Veronica Sævold, Trond Sveberg,  Hanne Persdatter-

Alvik, og Knut Gulbrandsen 
Forfall: Christer Solli-Olsen, Kristoffer Helminsen 
 

Sakliste: 
 
Referat fra styremøte 03.05.2022 godkjent pr.12.05.2022 

 
Vedtakssaker:  

22-08  Økonomi  
 Regnskap for Juli 

 

Oppfølgingssaker:    
22-05  Håndballskole        
22-06  Klubbhåndbok/Sportsplan        
22-10  Felles Klubbcup 
22-12 Skjerm i hall 
22-16  Kiosk 
22-17  Publikumskamp senior 
22-18 Arrangør av Bring sluttspill i Kongstenhallen mai 2023 

 

Orienteringssaker:  
- Årshjul 
- Orienteringer 
 - Gruppene 
 -           Trener situasjon 09 
- Eventuelt 

- Stafett for livet  
 
 



Vedtakssaker: 
 
22-08  Regnskap Juli 2022 – 
   
 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. 
Kommet inn 15 påmeldinger foreløpig. Magne skal lage plakat for å «reklamere» for 
håndballskolen.  
 

 
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. 
Det vil bli satt opp en dato hvor styret skal gå gjennom sportsplanen.  

  
22-10 Felles Klubbcup. 
  

- Evalueres og sendes tilbakemelding til Drammen Cup om opplevelser. 
 
 
22-12 Skjerm i Hall 

 
- Alle lag må ha en superbruker(Arrangement ansvarlig) på skjerm slik at 

arrangement er bedre forberedt. 
 
- Magne skal ta kontakt med Bjørn Henning Oppheim i Prodok for å fastsette dato 

for gjennomgang av skjerm i hallen.  
 

 
22-15 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. 

 
- Knut skal kontakte Even om hvordan dialog vi skal ha rundt kioskvakter og 

hvordan det skal kommuniseres/kommuniseres på en ordentlig måte. 
 
 
 



22-16 Publikumskamp Senior (GIF 100årsmarkering) 
- Det planlegges publikumskamp for senior, det skal selges kampsponsorpakker. 
- Publikumskamp fastsettes når terminlisten er satt for sesongen 2022/2023 
-     Publikumskampen blir tirsdag 11.10, mot Vestby. 
-     Sponsorpakken skal være på 2000kr.  

 

 
 
 
Orienteringssaker: 
 
Årshjul: 
  
 
 
Gruppene: 
 
 Økonomi 
 
 Sport 

 
 Arrangement 
  

Marked 
  
 
Eventuelt: 
 

- Avviklet samarbeidet med Kristoffer Helminsen på 2009. 
- Knut bestiller piquet skjorter til alle i styret. 
- Alle lagene skal få ett ekstra sett med treningstskjorter, det ble bestemt at disse 

skal være røde. 
 
Neste Håndballstyremøte, onsdag 23.09.2022. 
 
Gressvik, 31.08.2022. 
Referent: Hanne Persdatter-Alvik 
  


