Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS170912

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Klubbhuset, Trondalen

Dato: 12.09.17

Tid: 19:30 – 21:00

Til stede: Petter Agerup, Jon Røed, Trond Sveberg, Stig Grønvold, Monica Engdal, Karoline Bjerketvedt Helminsen, Susanne Hansen, Adler
Enoksen
Forfall: Christhoper Staat, Andreas Lea
Møteleder: Stig Grønvold
Referent: Stig Grønvold

Nr

Pri
– Lav
(L),
Mediu
m
(M),
Høy
(H)

018/17

(H)

Agenda
Sak – tittel/type (beslutning (B),
drøfting (D), informasjon (I))

Videre prosess for å få på plass ny
trener for senior dame GIF (B)

Vedlegg/
saksframleg
g

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Ansvarlig

Frist

Diskusjon og klargjøring av hva vi ønsker å
legge i rollen som hovedtrener.

Styret

Fortløpe
nde

Beslutning om videre fremdrift i prosess for å
engasjere ny hovedtrener senior dame, GIF.
Valgt en en strategi og en prioritet for

løsninger.
Styreleder går i sonderingssamtaler med de
ulike valgte kandidater. I løpet av uke 37.
019/17

(M)

Økonomi i håndball avdelingen (I)

020/17

(M)

Keepertrener og plan for deltakelse
(B)

021/17

(L)

Tilbud om håndballskole i høstferien
(uke 40) (B)

Lagene har god kontroll på sin inntekt og
utgiftside med untak av senior.
Økonomiansvarlig følger opp hvert enkelt lag
og vil kontakte hvert enkelt hvis det oppstår
avvik. Håndballadm har en egenkapital på
+150`pr aug. ØA er litt usikker på inntekt ut
året men må dekke inn seniors underskudd. Pr
aug er deres regnskap – 88`. Styret må følge
utviklingen nøye utover sesong. Hallarr er –
30`men er ventet å bedre seg utover høsten da
det er mange arr. Kiosk har en EG på + 90`.
Økonomiansvarlig ber samtlige i styret å
tenke nøye over kost/nytte over inntekt- utgift
fremover. Vi kan påvirke hvor midler tar
veien.
Etter tilbakemeldinger fra ulike lag er det
ønskelig å få på plass en forutsigbar plan for
når keepertrener i GIF kommer til de ulike
lagene.
Keepertrener gjennomfører møter med
trenerne 11. og 13.september i
Gressvikhallen.
Etter forespørsel via FB GIF Håndball –
Trener og Lagleder (31.aug) er det gjort en
sondering på hvorvidt vi kunne få et lignende
arrangement på plass i 2017. Det får vi ikke
til i 2017. Årsak: Styret var ikke klar over
arrangement før påminnelse 31.aug. Dette var
i stor grad drevet av tidligere 18 års lag og
spillere fra seniorlag. Fra forrige sesong har
det vært store endringer. GIF har ikke 18 års
lag og det har vært større endringer i
seniorlaget. Styret ser på mulighetene for å

Styret

Fortløpe
nde

Petter

Uke 3738

Susanne og
Jon

022/17

(M)

Guttelaget, GH03 – spill i serie
17/18 (B)

023/17

(H)

Trenerkontrakter og honarar (I)

arrangere et lignende arrangement i
vinterferien (uke 8, 19.feb.-23.feb.)
Det legges ut informasjon om dette på FB
Trener og Lagledersiden
Etter informasjon fra trener, Adler Enoksen
om situasjonen for GH03 besluttes det å
trekke GH03 fra seriespill.
Det har vært noe frafall inn mot inneværende
sesong og det er ikke lenger grunnlag for å
stille lag i seriespill.
De som er igjen på GH03 ønsker fortsatt og
trene, samt trolig stille i enkelte cuper. De
beholder treningstid i Gressvikhallen. Det
jobbes videre med GH03.
Utbetaling og forordninger med tanke på
honorar til trenere og andre med honorar, skal
være i henhold til lovgivning og retningslinjer
i GIF.

Styret

Styret

Uke 3738

