Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS180215

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterom, Gressvikhallen

Dato: 15.02.18

Tid: 19:10 – 21:00

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

Nr

Pri
–
Lav
(L),
Mediu
m
(M),
Høy
(H)

003/18

H

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

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Ansvarlig

Frist

Fordeling av oppgaveansvar for
pågående prosesser (D), (B)

Handlingsplan

Flere prosesser, bl.a. engasjere trenere til
ulike lag må følges tett opp fremover.

Styret

Medio
Mars
2018

Jenter 2002
Det ble gjennomgått informasjon fra
lagleder, foreldremøte og annen kontakt

styreleder har hatt knyttet til jenter 2002
laget i den senere tid.
Styreleder ettersender dette skriftlig til de i
styret som skal følge opp denne prosessen.
Karoline Helminsen og Monica Engdal
følger opp prosessen knyttet til jenter 2002.
Jenter 2001
Monica Engdal følger allerede denne
prosessen tett med Kråkerøy IL. Det tas
sikte på et fortsatt samarbeid med Kråkerøy
IL også for neste sesong.
Jenter 2007
Det er fortsatt slik at jenter 2007 ikke har
fått ny trener. Dette må følges opp videre.
Susanne Hansen i samarbeid med Trond
Sveberg følger denne prosessen.
Senior
Styreleder har ikke per 15. februar klart å
signere en ny trener til Senior. Dette og ny
lagleder på følges opp.
Jon Røed med støtte fra øvrige i styret
holder i denne prossessen fremover.
Styreleder oversender skriftlig de skritt
som per 15. februar har blit tatt i denne
prosessen,
004/18

M

Møte mellom styreleder,
representanter fra lag og foreldre
(I)

005/18

M

Dekning av skadet PC i sekretariat
under arrangement i regi av
håndballavdeling (I), (B)

Notat –
Dekning til
reparasjon av
display på
laptop pc

Det informeres om et gjennomført møte
mellom styreleder, trenere og foreldre i
en spesifikk sak knyttet til et
aldersbestemt lag.

Styreleder

15.02.18

Styret er omforent om å dekke
reparasjon i dette tilfellet.
Kopi av Notat oversendes vedkommende
som har søkt om erstatning for skade.

Styret

Medio
April
2018

Tiltak for å møte fremtidige hendelser
Styret skal behandle dette helhetlig, slik
at avdelingen har en klar holdning og
kriterier knyttet til eventuelle fremtidige
lignende tilfeller hvor spørsmål om
skadedekning reises.
006/18

M

Utløp av kontraktsdato for trenere i
inneværende sesong (I)

Det informeres om at det i inneværende
sesong er slik at vi har trenere og andre
med utløp av kontraktsdato før sesongen
er ferdig. Håndballforbundet utvidet
inneværende sesong på grunn av
avvikling av Bring. Dette må tas høyde
for ved signering av kontrakter for neste
sesong.

Styret

15.02.18

007/18

H

Frist for påmelding av dommere (I)

Det minnes om at frist for påmelding av
dommere er 1. april.

15.02.18

008/18

H

Arrangere dommermøte (B)

Det må nå forberedes og innkalles snarlig
til møte med dommere. Adler Enoksen og
Petter Agerup holder i dette, med Hege
Halmøy som rådgiver. Adler Enoksen har
signalisert at han kan bidra til dette
arbeidet etter 19. februar.

Dommerko
ntakt,
Styret
Dommerko
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15.02.18

