Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS160116

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterom, Gressvikhallen

Dato: 16.01.17

Tid: 18:00 – 19:00

Til stede: Petter Agerup, Stig Grønvold, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Hege Halmøy, Magnus Andresen
Forfall: Mohodin Abdi, Monica Engdal, Karoline Bjerketvedt Helminsen, Adler Enoksen
Møteleder: Stig Grønvold
Referent: Stig Grønvold
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Agenda
Sak – tittel/type (beslutning
(B), drøfting (D), informasjon
(I))

Erfaringsutveksling med
keepertrener (D), (B)

Vedlegg/
saksframleg
g

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Ansvarlig

Frist

Trives du? (D)
Ja

Styret

16.01.18

Hvorfor trives du?
Det er særlig to faktorer som bidrar til dette.
Det å få jobbe med unge spillere og få se
utvikling og sportslige resultater som følge

av dette. Videre er det bra med et miljø der
andre kjente er trenere.
Hva tenker du om neste sesong?
Kan ikke konkludere på nåværende
tidspunkt. Er også involvert bl.a. i
ballklubben.
Nevner for styret at GIF håndball har ganske
mange ressurser internt med tanke på
keeperkompetanse. Nevner en rekke navn,
som er involvert i ulike lag.
Styret hadde en kort gjennomgang av
tilbakemeldinger fra de ulike lagene omkring
gjennomføringen av keepertreningene til nå.
Det er i all hovedsak mye positive
tilbakemeldinger.
Det som savnes er en større grad av
forutsigbarhet i når keepertreningene
avvikles.
Løsning: (B)
Håvard legger ut en ukesplan på FB trenerog lagledersiden, i forkant av sine treninger i
hallen.
Det har videre vært forventet at Håvard også
skulle trene keeperne til HJ01, som gjennom
sesongen har trent i Blomsterøyhallen, som
et sammenslått lag med Kråkerøy. Her har
Håvard forstått det slik at disse har vært
ivaretatt av Kråkerøy sin keepertrener og at
han har vært klar hvis det skulle være behov.
Styret redegjør for dekningsordningen
knyttet til honoraret til keepertrener og at
HJ01 er med på å betale for de tjenestene han

leverer.
Håvard forstår problemstilling og vil levere
sine tjenester også til HJ01. (B)
Det foreslås at Monica Engdal og Håvard
kan holde kontakt og planlegge for disse
treningene fremover.
002/18

M

Erfaringsutveksling med
Kioskansvarlig (D), (B))

Trives du? (D)
Ja
Hvorfor trives du?
Bra miljø og vi har utviklet samarbeidet
Hva tenker du om neste sesong?
Er innstilt på å fortsette i rollen.
Erfaringsutveksling (D)
Styret har en gjennomgang med de
tilbakemeldinger, som har kommet knyttet
til kiosken gjennom sesongen.
Understreket at kiosken har vært drevet
tilfredstillende. Det økonomiske resultatet
for kiosken i 2017 har vært bra.
Understreker viktigheten av å kunne ha
denne kiosken, både som inntektskilde,
men også som en del av et godt omdøme.
Særlig under avviklinger av arrangementer
i Gressvikhallen.
Budsjett gjennomgåes. Her trekkes det
frem at det for 2018 er budsjettert med
20 000,- mer i omsetning, altså ikke
20 000,- mer i resultat.
Vi hadde en god dialog og diskusjon
omkring tiltak fremover for å få mer ut av
kioskdriften. Dette handlet om blant annet
plassering av varer, prøve nye produkter,
være oppmerksom på kommende
arrangementer, holde god kommunikasjon
mellom styret og kioskansvarlig m.m.

Styret

16.01.18

Salg av pølser på ukedager (B)
Konkret ble det foreslått og vedtatt at salg
av pølser også gjøres i ukedager. Det
krever en god orientering til de som til en
hver tid står i kiosken om at de skal utøve
et skjønn med tanke på graden av aktivitet
rundt kiosken og antall pølser i kokeren til
enhver tid.
Vi kan prøve dette ut nå frem til ut
sesongen og så gjøres det en evaluering
ved siste styremøte før sommeren (mai
2018).

