Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «180412»

Agenda for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterom, Gressvikhallen

Dato: 12.04.2018

Tid: 1900-2100

Til stede: Johnny Petersen, Trond Sveberg, Petter Agerup, Susanne Hansen, Cecilie Sperlin, Jon Røed, Karoline Helminsen, Hege Halmøy,
Monica Engdal.
Forfall:
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny petersen

Nr

Pri
–
Lav
(L),
Mediu
m
(M),
Høy
(H)

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

015x/18

H

Valg av nestleder

016x/18

H

Valg av sekretær

017x/18

Gjennomgang av regnskapet de to
første mnd.

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Ansvarlig

Det ble valgt nestleder og det ble
enstemmig valg av Jon Røed

Styret
Styret

Det ble gjennomgått regnskap av de to
første mnd, Vi hadde ikke fått for mars
da møtet ble avholdt.

Styret

Frist

018x/18

H

Politiattester.

019x/18

H

Se på hva som står igjen av trener
kabalen til de forskjellige lagene

020x/18

M

Drakter til laga. En klubb drakt eller
ha det som vi har det i dag.

021x/18

M

Gjennomgang av de avtaler som er
gjort siden sist møte.

Vi snakket om politiattester og styreleder
skal ta det opp med daglig leder i
Gressvik.
Vi gikk igjennom lagene og har noen
utfordringer på de eldste lagene. Vi
jobber videre med dette. 23 april skal
styreleder i møte med Rolvsøy for å se
om det blir noen av et samarbeid med 02
jentene. 20 april skal styreleder og
Monica Engdal i møte med Kråkerøy for å
diskutere videre samarbeid med 01
jentene. Når det gjelder A-laget så
jobbes det med en trener.
Vi diskuterte de forskjellige alternativene
og vi kom fram til at vi vill ha det som vi
har det i dag. Hvert enkelt lag ordner seg
sine egne drakter. Da kan også hvert
enkelt lag ordne med sine egne
sponsorer.
Vi gikk igjennom de avtaler som er gjort
siden sist møte. Nå er alle dommere på
plass og de fleste av trenerne på de
yngre lagene. Vi har også fått på plass to
spilleutviklere, i Thomas Olseng og Ida

Styret

Styret

Styret

Sveinsson. Vi har også fått en ny Kiosk
ansvarlig i Even Solrød.
022x/18

023x/18

M

Se på de roller som ikke er besatt
ennå.

Eventuelt

De fleste roller er nå besatt og vi venter
med Trenerkoordinator
Eldre årganger siden vi ikke vet hva som
skjer med de eldre lagene ennå.
Vi snakket om vimpler som vi skal ha og
dele ut før kamp. Det har vi og dette kan
vi bruke i cuper og lignende. Lagledere
henter dette selv hos daglig leder.

Styret

