Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «181126»

Agenda for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterommet Gressvikhallen

Dato: 26.11.2018

Tid: 1900-2100

Til stede: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Atle Ytterstad, Jan Roar Grønberg, Monica Engdal,
Cecilie Sperlin.
Forfall: Karoline Helminsen, Lars Pettersen
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen
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Agenda
Sak – tittel/type (beslutning
(B), drøfting (D), informasjon
(I))

Status for lagene.

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

09 jentene er 15 stk og bra stemning i
laget. Bra utvikling. 07 jentene er 12 stk,
begynner å løsne litt og utviklingen går
bra, begynner å bryte koder og de trives
sammen. 06 er 22 stk, bra treninger og
trener. God stemning og fint samhold i
laget. 05 er 19 stk og gjør framskritt
sportlig sett. Alle jentene er fornøyde og

Ansvarlig

Frist

047x/18

H

Årsmøte og møteplan for 2019

048x/18

M

Hotpants til 03-04-05-06 lagene.

041x/18

H

Oppfølging av tideligere saker.

042x/18

H

Budsjettet til neste år

043x/18

H

Juleavsluttning

044x/18

H

Halltider etter 1.11.2018

045x/18

M

Eventuelt

det ser bra ut. 04 er 12 stk, bytter trener
nå og det begynner å bli litt bedre
stemning i laget. 03 er 20 stk Bedre
stemning i laget nå enn på lenge. Bra
utvikling og ser framover. 02 er 11 stk
og er i samarbeid med to andre klubber.
De får et tilbud fra Gressvik som er nivå
2 lag i 18 års serien og hospitering til Alaget. 01 er 3 stk og er i samarbeid med
en annen klubb og får det samme
tilbudet som 02 neste sesong. Planen er
å slå 01 og 02 sammen til et lag.
28/1 – 25/2 - 25/3 – 29/4 – 27/5 – 24/6,
Årsmøte 25/2.
Vi kjøper 15 – 20 stk og deler ut til
lagene og får vi gode tilbake meldinger
kjøper vi til alle.
Vi føler at vi stort sett følger opp de
sakene som vi har besluttet.
Petter ser på dette sammen med Johnny
og eller daglig leder i klubben.
Susanne Hansen og Jon Røed ordner
med A-laget slik at det går i orden. Vi
andre stiller opp med hjelp hvis de
ønsker det.
Vi har gått igjennom alle treningstider og
et oppsett blir lagt ut på trener sidene.
Vi oppnevner en person som tar seg av
møte med big før nyttår, i år har dette
vært Trond som har tatt seg av dette.
Viktig at vi setter oss ned med de nye
slik at de kommer inn i rutinene som
kommer når de blir innlemmet i
håndballen. Vi ønsker å ha en
miljøterapaut i håndballen, vi hører litt
rundt om i lagene og prøver å finne en
bra kandidat. Vi snakket om å invitere
trenere og lagledere samt dommere på
en felles middag, vi bør i hvert fall finne
på litt mer sosialt enn det er nå. Stig
Grønvold har sagt seg villig til å gjøre
ferdig klubb håndbøkene til håndballen.
Målet er at de er ferdig innen februar. Vi
bør også se etter muligheten for en felles

cup til alle lagene. Da tenker vi også på
felles transport og overnatting.

