
Gresvik IF 
      Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat styremøte 24.10.22 

 
Møtenummer: 2022-9 
Dato:   24.10.2022 
Kl:   18.30-20.30 
Sted:   Møterom Gressvikhallen 
Innkalt:  Alle styremedlemmer 
Tilstede: Trond Sveberg, Magne Wiklund, Veronica Sævold, Christer Solli-Olsen, 

Kristoffer Helminsen og Knut Gulbrandsen 
Forfall: Hanne Persdatter-Alvik 
 

Sakliste: 
 
Vedtakssaker:  

22-08  Økonomi  
 Regnskap september 
22-24 Trenerutdanning internt i GIF 
22-26 Dommermøte vedrørende dommerkvoter og bøter 

 

Oppfølgingssaker:    
22-05  Håndballskole        
22-06  Klubbhåndbok/Sportsplan        
22-10  Felles Klubbcup 
22-12 Skjerm i hall 
22-13   Klubb Utstyr 
22-16   Kiosk 
22-17   Publikumskamp senior 
22-18  Arrangør av Bring sluttspill i Kongstenhallen mai 2023 
22-23  Budsjett 2023 
22-25   Fordeling av oppgaver internt i håndballstyret 

 
Orienteringssaker:  
 

- Eventuelt 
  

 
 



Vedtakssaker: 
 
22-08  Regnskap September 2022 – 

Alle lag ser ut til å ha god kontroll på sin økonomi, noen bruker mer en budsjettert 
men alle lag har god positiv egenkapital. 

 
22-24  Trenerutdanning internt i Gresvik IF. 

- Det er kommet inn innspill fra trenerkoordinator Karoline Helminsen om å sette i 
gang internt trenerkurs i samarbeid med NHF Region Øst.  

- Styret er positive til dette og vil gå får en modul 1-6 løsning over en helg. Kost til 
dette er kr 19.000,- pluss halleie.  

- Det bør påvirkes at alle som ikke har kurs av våre egne trenere melder seg på 
dette i tillegg til nye unge trener kandidater. Det presiseres at de som får kurs må 
binde seg til treneransvar i Gresvik IF. 

- Klubben kan også selge til andre klubber. 
 
22-26 Dommermøte vedrørende dommerkvoter og bøter 

- Dommer ansvarlig Kristoffer Helminsen informerer rundt dommerkvoter og bøter 
og den diskusjonen som pågår i diverse foraer, Kristoffer opplyser om hans tanker 
og meninger rundt dette og opplyser om at det skal oppnevnes et møte til å 
diskutere løsninger, håndballstyre gir Kristoffer mandat til å stemme for Gresvik 
ved et slik møte og Håndballstyret står baks Kristoffers tanker og meninger rundt 
denne case. 

  
 

Oppfølgingssaker: 
 
22-05 Håndballskole 

- Gjennomført i høstferien 48 deltagende barn, igjen stor suksess. 
- Trenere fra egne kull fungerer bra 
- Trenger voksne til å gjennomføre lunch ol….ved neste anledning som er 

vinterferien 2023 
 
22-06 Klubbhåndbok/Sportsplan 

- Det vil bli jobbet med revidering av klubbhåndbok igjennom hele dette året. 
- Sportsplan vil det bli jobbet med under sesong og bør være klart før årsslutt. 
- Det vil bli satt opp en dato i november for gjennomgang av sportsplan, alle 

styremedlemmer bes lese denne som ligger på hjemmesiden til Gresvik IF i 
forkant av dette gjennomgangsmøte. Link som følger: 
https://gresvikif.no/wp-content/uploads/2020/10/GIF.03.04-
HANDBALL_Sportsplan_1609.pdf 

 
  
22-10 Felles Klubbcup. 
  
 Felles klubbcuper blir følgende:  

- Slotssfjellcup 28-30 April – felles buss transport for alle lag. 

https://gresvikif.no/wp-content/uploads/2020/10/GIF.03.04-HANDBALL_Sportsplan_1609.pdf
https://gresvikif.no/wp-content/uploads/2020/10/GIF.03.04-HANDBALL_Sportsplan_1609.pdf


- Organiseres av styret, Christer sjekker opp med Color Line, mens Veronica og 
Knut undersøker kostnader med busstransport. 

 
 
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. 
Andreas hos 2010 laget  og markedsansvarlig har fått undersøkt muligheter sammen 
med Prodok, og har gjort stresstesting og finner stabilitet ok så langt, det vil derfor 
fremover bli testet under kamper med samtidig bruk av gammel klokke. Ny layout vil 
bli jobbet videre med med tanke på å generere inntekter. 
 
Alle lag må ha en superbruker (Arrangement ansvarlig) på skjerm slik at arrangement 
er bedre forberedt. 
 
 
 

 
22-13 Klubb utstyr – drakter 
 

- Reparere BOB 2 stk, vi sjekker om det er mulig å få lappet disse. 
- Innkjøp av trenings t-skjorter bestemt på styremøte 31.08 endres fra farge rød til 

lyseblå Hanne tar seg av bestillinger til hvert enkelt lag. 
- Innkjøp av piquet skjorter til håndballstyre bestemt på styremøte 31.08 vil bli 

gjennomført umiddelbart. Styreleder håndterer dette. 
 
 
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. Dette ser ut til å fungere når 
det er sene kamper. 

 
22-16 Publikumskamp Senior (GIF 100årsmarkering) 

- Det planlegges publikumskamp for senior, det skal selges kampsponsorpakker. 
- Opprinnelig var denne kamp satt opp til 11.10 mot Vestby, denne må forskyves til 

vårsesongen pga tidsbruk vedrørende andre saker denne høsten. 
- Vedrørende markering av 100 års jubileet til Gresvik IF vil dette bli markert under 

Loppetassen arrangement 19 november. 
 
22-17 Arrangør av Bring sluttspill i Kongstenhallen mai 2023 

- Har ikke kommet noen ny info her, og det avventes fra forbundet. 
 

22-23   Budsjett 2023 
- Alle lag i håndballavdelingen skal sette opp budsjett for året 2023 innen utgangen 

av november. Styreleder legger dette ut på interne Facebooksider. 



- Styreleder og økonomiansvarlig setter opp budsjett for håndballstyret, kiosk, 
arrangement og senior, med referansepunkter fra tidligere år. 

 
 
 
Orienteringssaker: 
 
 
  
  
 
Eventuelt: 

- Styreleder har fått nye rolle internt hos arbeidsgiver som tilsier at tidsbruken blir 
uforenelig med å sitte som styreleder i håndballavdelingen. Håndballavdelingen 
må derfor ut å innhente ny styreleder.  

 
- Er det riktig at lagleder for det enkelte lag skal være inndriver av kontingent? 

Vanskelig nok med å rekruttere lagledere fra før så bør håndteres annerledes fra 

klubbens side. Styreleder tar dette med tilbake til hovedstyre. At lagleder skal stå 

for inndrivelse av kontingent, kan skape unødige spenninger i forholdet til 

foreldre på sikt. Prinsippet om at manglende innbetaling av kontingent til klubben 

fra de respektives familier skal bli trukket fra lagets og felleskapets midler, er å 

anse som kontroversielt og høyst diskutabelt. 

 

- Kun 12 spillere i kamptropp under 15 år – dette kan føles urettferdig da noen lag 
er 13-14 spiller og må da starte en rulleringsprosess som kanskje er litt 
utfordrende nå rundt frafallsproblematikken spesielt i årsklassene 12 til 14 år. 
Styreleder løfter dette in til Fredrikstad Håndbalforum og forhører seg om dette 
er noe som skal tas videre. 

 
 
Neste Håndballstyremøte, onsdag 16.11.2022. 
 
Gressvik, 24.10.2022. 
Referent: Knut Gulbrandsen 
  


