Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS171122

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterom, Gressvikhallen

Dato: 22.11.17

Tid: 18:00 – 21:00

Til stede: Mohodin Abdi, Petter Agerup, Monica Engdal (deler av møtet) , Stig Grønvold, Susanne Hansen, Karoline Bjerketvedt Helminsen, Jon
Røed
Forfall: Adler Enoksen, Hege Halmøy, Trond Sveberg
Møteleder: Stig Grønvold
Referent: Stig Grønvold

Nr

Pri
–
Lav
(L),
Mediu
m
(M),
Høy
(H)

031/17

(L)

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

Orinteringsaker fra
hovedstyremøtet (I)
(15 min. 18:00-18:15)

Vedlegg/
saksframleg
g

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

-

Stormøte for alle i de ulike styrene
avholdes 19.januar 2018.

Det er forventet at deltakere fra de ulike
styrene stiller på dette møtet. Informert om at
det vil være innslag av ekstern
foredragsholder på møtet. Mer detaljert

Ansvarlig

Frist

Stig

22.11.17

agenda vil komme.
Manglende innbetaling av deltaker
avgift.
Det er fulgt opp med de utdelt faktura til
jentene på seniorlaget.
-

Noe faktura skal også deles ut til ett par
av de yngre lagene.
-

032/17

(H)

Videre prosess for å få på plass ny
trener for senior dame GIF (I)
(5 min. 18:15-18:20)

Prosjekt kaldhall i Trondalen legges
på is. Det vil være mye aktivitet
bl.a. knyttet til oppgradering av
banedekkene i Trondalen.

Samarbeidet med de tre jenten på seniorlaget
som trenere og fungerer som lagledere er
fomrmalisert. Kontrakter ble underskrevet
16.januar.

Styret

Fortløpe
nde

Petter

Fortløpe
nde

Er i kontakt med en ny mulig kandidat som
trener for senior. Samtale planlagt i løpet av
uke 47.
033/17

(M)

Økonomi i håndball avdelingen (I)
(20 min. 18:20-18:40)

Orientering om økonomi per 22.november
Grupper og lag har frist til å levere inn
budsjett til den 10.desember.
Det finnes en mal og budsjett fra 2017.
Dette kan fås fra Morten.
Morten setter opp en dag, som tilbys som
hjelp i Trondalen.
Petter tar kontakt med Morten for å få
klart et mer konkret opplegg rundt detaljer
som er foventet for budsjett fra
håndballavdeling.
Økonomien på de ulike lagene ser bra ut.
Viktig å huske på for lag som velger å ha
en høy aktivitet at det sannsynligvis vil
resultere i også høyere dugnadsaktivitet.

Viktig at det er total vurdering som blir
forankret i hele gruppa rundt lagene.
Generelt ser økonomien i
håndballavdelingen ok ut. Der det er størst
utfordringer er knyttet til driften av
seniorlaget. Her kommer det lite eller
ingen inntekt inn.
034/17

(M)

Arrangement (I) (D)
(15 min. 18:40-18:55)

Orientering om erfaringer i forbindelse med
arrangementene «Loppetassen» , som ble
avholdt lørdag 18.november.
Hva var bra? Hva kan vi bli forbedre?
Vellykket 200 betalende (+)
Gresvik IF 2 lag påmeldt. Mix gutter og
jenter. Bør melde på flere lag. (+/-)
Bra gjennomføring av arrangementet (+)
Bra uttdeling av t-skjorter m.m. (+)
Kiosk og lykkehjul – pemie uansett, fikk inn
på kun dette ca. 4 500,- (+)
Synsam bidro med premie med verdi 2 500,(+)
Tjukkaser og hoppebukker var satt ut, som
barna kunne holde på med under
arragementet (+)
Møkkete generelt i hallen på lørdags morgen
– Dette må generelt bli bedre. Det ble brukt
forholdsvis mye tid på å rydde, rett i forkant
av arrangementet. (-)
Her er det flere aktører, renhold Fredrikstad
kommune, holdning til søppel og ryddighet
bl.a. brukerne av hall, garderober og
møterom. (-)
Forelsåtte tiltak



Henge opp retningslinjer for
møterom på møterommet.
Sjekke med Fredrikstad kommune

Susanne

22.11.17

angående renhold og rutiner – hva
gjelder og hva kan vi forvente.
Pause
(5 min. 18:55-19:00)
035/17

(M)

Kiosk i gressvikhallen. Kan vi gjøre
noen endringer på drift og eventuelt
hente ut mer inntekt fra denne.
(I)(D)
(20 min. 19:15-19:35)

Styret ved Monica har hatt møte med AnnChristin (kioskansvarlig).

Monica

Fortløpe
nde

Styret

Fortløpe
nde

Hvilke tiltak ser vi for oss for å forbedre
driften? Når iverksetter vi de første
tiltakene?
Det kom inn en skriftlig henvendelse fra
kioskansvarlig, hvor det ble uttrykt noe
frustrasjon omkring bl.a. noen konkrete
negative tilbakemeldinger i miljøet og fra
Slevik med oppleverser knyttet til manglende
varer og smalt vareutvalg. Leder i styret tok
en samtale med kioskansvarlig 21.11.17.
Styret har opprettet en kontakt i styret, som
kan fungere som en samtalepart og
samarbeidspart for kioskansvarlig, Monica.
Det er planlagt et møte mellom de 23.11.17.
Det skal dokumenteres hvilke tiltak som vi
setter i verk. Dette for å senere kunne vise til
iverksatte tiltak ved eventuell argumentasjon,
knyttet til ny forhandlinger om drift av kiosk
i Gressvikhallen.
Til økonomi i kiosken, den er god. Bedre en
budsjett og bedre en resultat på samme tid i
2016.

036/17

(H)

Trener- og dommerkontrakter (D)
(B)
(20 min. 19:35-19:55)

Ivar Karlsen ønsker ikke lenger å fortsette
som dommerkontakt. (4.november via
Messenger - Adler)
Starte arbeide med å legge en plan for

gjennomføring av kontraktsmøter med tanke
på sesongen 2018/19.
Legge en plan for møte (r) med dommerne i
januar. Bestemme hvem som er med og
fastsette dato for møte.
Se sak 040/17

037/17

(H)

Pause
(5 min. 19:55-20:00)
Årsberetning for håndballavdelingen
(D) (B)
(15 min. 20:00-20:15)

Vi fordeler arbeidsoppgaver og legger en
tidsplan for når en 0.9 versjon av denne skal
være klar for gjennomgang. Sette en endelig
dato for oversendelse til hovedstyret.

Styret

31.01.18

Styret

31.01.18

Utkast til årsberetning settes opp av leder av
håndballstyret og vil gå ut på runde til de
øvrige i styret for innspill og merknader.
Til årsberetningen ble det gitt en oppfordring
til de ulike styrerepresentantene, om å be
laget sitt om å skrive en beretning fra sitt lag.
Beretningene fra de ulike lagene vil inngå i
årsberetninge,
038/17

(H)

Årlig gruppemøte for håndballstyret
(I) (B)
(15 min. 20:15-20:30)

Årlig møte for gruppene skal være mellom
1.januar og årsmøtet for klubben. Siste frist
for møtet er fastsatt av hovedstyret til å være
31.januar 2018. Vi må beslutte dato for når
vi avholder håndballgruppen sitt møte.
På agenda skal dette være med
-

i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig
treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

-

v. Fremme innspill til årsplan for

gruppens aktiviteter til hovedstyret.
Lovpålagt møte ihht §19 punkt 3, b.
Dette hjemlet i Lov for Gresvik
idrettsforening.
Orienterte kort om dette og styret er bedt om
å sette seg inn i lovhjemmelen og se på de
fastsatte agendapunktene knyttet til dette
møtet. Møte vil, som nevnt, avholdes i løpet
av januar 2018.
040/17

(H)

Oppgaveløsning og fordeling
fremover av oppgaver i styret (D)
(B)
(30 min. 20:30-21:00)

Få på plass en god fordeling av
oppgaveløsningen i styret.
Bestemme hvem som gjør hva fremover.
Dommer kontakt i styret er foreslått å være
Hege Halmøy. Hun har bl.a. tidligere vært
aktiv dommer i håndballen.
Først oppgave vil være å kartlegge sammen
med øvrige medlemmer av styret, hvor
mange lag GIF trolig vil stille neste sesong.
Dette som en forberedelse til å innkalle
dommerne til møte. Det bør settes dato for et
slik møte i den nærmeste tiden. Dommer Ivar
Karlsen har tidligere i november signalisert
at han ikke ønsker å være kontakt for de
yngre dommerne lenger. Det må dermed en
ny kontakt på plass.
Det er tenkt at dette møte og senere møte (r)
med dommerne med tanke på
kontraktsinngåelse gjøres i samarbeid med
bl.a. Adler Enoksen, som var sentral i årets
møter og avtaleinngåelse med dommerne.
Styret hadde en runde på behov for et form
for sportslig utvalg, som er forankret i
håndballstyret. Det er enighet om å jobbe for
å få på plass en en bedre struktur knyttet til å

Styret

22.11.17

bl.a. følge opp sportsplan med tilhørende
verdigrunnlag, som er forankret i klubbens
grunnleggende målsetning og verdier.
I en slikt utvalg besluttet vi å intensivere
arbeidet med å få på plass en en
trenerkoordinator for de eldre årgangene.
Susanne hadde forslag til mulig kandidat for
trenerkoodinator for de eldre årgangen.
Susanne følger opp dette.
Styret bør begynne med samtaler med de
trenere som er i håndball GIF per i dag.
Samtaler av en mer uformell karakter, høre
litt om motivasjon, fremtidstanker ol.
Leder i styret kan ta dette.
041/17

(M)

Keepertrener

Vi innber keepertrener til et styremøte for å
fortelle om opplegg og plan. Petter ringer
opp å ber han forberede sitt opplegg rundt
sitt opplegg.

Petter

14.12.17

Utgår for dette møtet fordi keepertrener sitt
mini seminar måtte flyttes frem til dato
(22.11.17) som sammenfalt med styremøtet i
håndballavdelingen.
Petter har vært i kontakt med Håvard og han
kommer på neste styremøte i håndballen og
forteller om sitt opplegg og tanker om
keeperutviklingen i Gresvik IF håndball.
042/17

(H)

Situasjon for HJ02

Trener og lagleder uttrykker bekymring med Styret
tanke på neste sesong og det å kunne stille et
HJ02 lag. Dette laget har kun en keeper.
Denne keeperen kan sannsynligvis komme til
å gå til en annen klubb neste sesong. De har
ikke per i dag klart å komme til en løsning
med en annen keeper.

Så snart
som
mulig

I lys av den øvrige situasjonen blant de
eldste årgangene, anser styret som svært
uheldig hvis HJ02 laget skulle opphøre.
Det må jobbes med å få frem mulige
løsningsforslag for å sikre fortsatt muligheter
for å spille håndball for HJ02 jentene
fremover.
Tiltak
Leder i styret tar med seg problemstillingen
inn i fredrikstad håndballforum (FHF) møte
den 7.desember. Antagelse om at det ikke
nødvendigvis kommer frem noe konkret
løsningsforslag der, men det setter lys på en
problemstilling som trolig flere klubber
opplever fra tid til annen. Det kan jo komme
opp gode ideer vi kan jobbe videre med.
Det innkalles til et møte med lagledere og
trenere for HJ03, HJ02, HJ01, samt andre
ressurs- og nøkkelpersoner i håndballmiljøet
i GIF for å komme opp med ulike strategier
for å nå målet om at jentene på HJ02 og
HJ01 skal kunne fortsatt ha mulighet til å
spille håndall i Gresvik IF fremover.
043/17

(M)

Prosjekt gutter i håndball

Betrakninger så lang er at dette ikke har vært
noen stor suksess. 6-8 stykker som har vært
der. Har nok vært litt for dårlig på
kommunikasjons biten. Det er to ganger
igjen og prosjektet skal fullføres.

Adler

044/17

(M)

Ungdomsutvalg

Karoline
Karoline orienterte kort om hennes
engasjement og tanker om et ungdomsutvalg
i håndballen i Gresvik IF. Østfold idrettskrets
(ØIK) gir 5 000,- i oppstartsmidler for slikt
arbeid. Midlene bør gå uavkortet til et
eventuelt slikt utvalg. Setter et slikt utvalg i

Fortløpe
nde

14.12.17

gang et arrangement, etter visse
retningslinjer, ligger det mulighetfor
ytterliger 15 000,- i støtte fra ØIK.
Dette er også i tråd med håndballforbundet
sine tanker. Karoline orienterer litt mer om
det konkrete rundt dette arbeidet på neste
styremøte i håndballavdelingen.
045/17

(H)

Juleavslutning

Karoline
Det er ønskelig med en juleavslutning etter
samme lest som de siste par årene i
Gressvikhallen. Karoline igangsetter denne
prosessen. Cathrine Åneby, som har vært
sentral i å arrangere dette tidligere, tas
kontakt med. Tentativ dato for arrangementet
settes til 10.desember.

Så fort
som
mulig

