
Gresvik IF 
      Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 

 

Referat styremøte 16.11.22 

 
Møtenummer: 2022-10 
Dato:   16.11.2022 
Kl:   18.30-20.00 
Sted:   Møterom Gressvikhallen 
Innkalt:  Alle styremedlemmer 
Tilstede: Magne Wiklund, Veronica Sævold, Trond Sveberg,  Hanne Persdatter-

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

Sakliste: 
 

Vedtakssaker: 
22-08  Økonomi:  
Regnskap for oktober enda ikke mottatt derfor ingen gjennomgang. 

 
 

Oppfølgingssaker:    
       
22-06  Klubbhåndbok/Sportsplan: 
7/12 kl 18.30 går styret gjennom sportsplanen.   
    
22-10  Felles Klubbcup: 
Flere lag har meldt seg på. Knut sjekker ut med busstransport til Tønsberg. 
 
22-12 Skjerm i hall: 
Skjermen funker som den skal.  
Knut legger ut på trener og lagleder siden at alle lag skal ta nye enkelt bilder av 
jentene.  
Knut skal «kurse opp» en eller flere på hvert lag, slik at alle kan bruke skjermen. 
 
22-13 Klubb utstyr: 
Hanne skal bestille opp t skjorter til 2014 laget, hun tar kontakt med Tor Kristian.  
Knut informerer om at det ikke er lov med reklame bak på genseren. 

 
22-16  Kiosk: 
Håndballstyret skal lage retningslinjer for hvordan vi ønsker at kiosken skal bli drevet.  
 



22-18 Arrangør av Bring sluttspill i Kongstenhallen mai 2023: 
Bring sluttspillet er 5-7 mai.  
Knut, Trond, Kristoffer og Veronica skal få en gjennomgang av region.  
Alle lag må stille på dugnad denne helgen. 
 
22-23 Budsjett 2023: 
Knut vil sitte i hallen på mandag 21/11, for å hjelpe til med budsjettet for de som 
ønsker det. 
 
22-24 Trenerutdanning internt i GIF: 
Vi har fått tildelt 20 plasser til modul 1-6 trener 1 kurs. Første modul vil være 27-29 
januar 2023. 
 
22-25 Fordeling av oppgaver internt i håndballstyret: 
Alle må hjelpe til å avlaste Knut med oppgaver. 
 
22-27 Internkurs: 
Skal få til et teipekurs så fort som mulig. 
 
22-28 Juleavslutning for de aktive tirsdag 6/12 (17-19): 
Alle stiller med treningsdresser og nisselue. Det vil bli servert grøt (også laktosefri). 
Alle lag lager innkalling i spond til eget lag, påmelding innen 1/12. 
 
22-29 Møterommet i hallen: 
Alle som skal bruke møterommet i hallen, må booke tid via Morten Helminsen.  

 
Neste Håndballstyremøte, fredag 16/12 hjemme hos Knut.  
 
Gressvik, 16.11.2022. 
Referent: Hanne Persdatter-Alvik 
  


