Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «180820»

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterom, Gressvikhallen

Dato: 20.08.2018

Tid: 1900-2100

Til stede: Johnny Petersen. Trond Svedberg. Petter Agerup. Lars Fredrik Pettersen. Susanne Hansen. Karoline Helminsen. Monica Engdal.
Cecilie Sperlin. Atle Ytterstad
Forfall: Jon Røed. Hege Halmøy
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen
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030x/18

H

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

Status for lagene før seriestart

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

02- føler at det går bra med samarbeidet.
Ca 39 jenter på trening. 11 jenter fra
Gressvik.
03- 19 jenter. Bra stemmning i laget.
07- 12 jenter. Mistet 5 jenter, skal ha et
foreldremøte, vanskelig med både håndball

Ansvarlig

Frist

og fotball. Diverse ting som gjør at de
faller ifra.
04- 13 jenter mistet 6 stk i løpet av
sommeren.
01 – 4 stk. Mistet 7 stk i løpet av sommeren
05- 21 jenter, bra stemmning i laget og mye
bra.
06- ca 20 Jon var ikke her.
08- ca 25 jenter
09 – 15 jenter
A-Laget 9 stk
031x/18

H

Hva er minimum av antall spillere
for et lag

032x/18

M

033x/18

H

Leverandør av klær, når skal vi
bytte og når kan vi starte
Politiattester.

034x/18

H

Økonomi

035x/18

H

Trener til 08-laget

036x/18

H

Halltider etter 1.11.2018

037x/18

M

Eventuelt

Se på samarbeid med andre lag internt i
klubben istedenfor andre klubber.
Ønsker slå sammen 01-02 neste sesong
uansett.
Thorshov tar inn kollektionen til Gressvik
denne uka. Kan begynne å bestille.
Alle ser på hvert sitt lag og sjekker.
Vi har kontroll på Økonomien i Adm. Og
det ser bra ut på lagene.
Atle ser på det og får med seg Susanne.
Se på Bookup og booke tider på ledige
tider i Kongstenhallen.
Lotteriet begynner snart, si ifra til
laglederene..
Hege må sørge for at 02 jentene sendes
på dommerkurs og 03 jentene sendes på
barnekamplederkurs
Hege må også sette dommere opp til 12
års kamper
Atle ringer Tonje Larsen og hører om det
er mulig å få ho hit og trene ungene.

