Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «180926»

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Lille salen, Trondalen

Dato: 26.09.2018

Tid: 1900-2100

Til stede: Johnny Petersen. Trond Svedberg. Petter Agerup. Lars Fredrik Pettersen. Susanne Hansen. Cecilie Sperlin. Jon Røed
Forfall: Karoline Helminsen, Monica Engdal, Atle Ytterstad,

Jan Roar Grønnberg

Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen
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038x/18

H

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

Status for lagene.

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Stort sett bra Økonomi for de fleste lagene,
Foreslår at lagene styrer aktiviteter etter
økonomien.
Litt for mye klipp og lim i Budsjettene.
Vil gjerne at Budsjettet er nogenlunde det
som faktisk skal skje, ikke det som var sist
år. Mye positivitet i lagene. Stort sett

Ansvarlig

Frist

fornøyde så langt i sesongen. Viktig at vi
prøver å holde antall jenter oppe, slik at vi
kan ha to lag i hvert årskull.
039x/18

H

TV til Gressvikhallen

040x/18

M

Leverandør av klær, er det i rute og
går det bra.

041x/18

H

Oppfølging av tideligere saker.

Det ble bestemt at vi kjøper tv til hallen.
Vi sjekker opp med kommunen og hører
med de om vi får lov til å henge opp to
informasjons tv`er.
Virker som de fleste syntes at klærne er
bra og at bestillingen og leveringen
fungerer fint.
Stort sett de fleste sakene blir fulgt opp.

042x/18

H

Økonomi

Stort sett bra økonomi i adm og i lagene

043x/18

H

Trener til 08-laget

044x/18

H

Halltider etter 1.11.2018

045x/18

M

Eventuelt

Katrine trener laget ut sesongen, men vi
leter videre.
Har søkt om mer tid og har fått det vi har
søkt om.
Vill gjerne ha Hospitering som et eget

punkt på agendaen.
Jan Roar Grønnberg erstatter Hege Halmøy
som dommerkontakt og som styre medlem.
Se på muligheten til å gå fra hvite til svarte
eller mørke blå shortser.
Det fungerer ikke med nettverket ang. ipad
når det gjelder live føring av kamper. Vi
går inn for å kjøpe en ipad med 4G.

