Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «181217»

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterommet Gressvikhallen

Dato: 17.12.2018

Tid: 1900-2100

Til stede: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Atle Ytterstad,

Cecilie Sperlin, Karoline Helminsen,

Lars Pettersen
Forfall: Monica Engdal,

Jan Roar Grønberg

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))

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

064x/18

M

Status for lagene.

Stort sett uforandret i alle lagene.

065x/18

H

Politi attester

Vi må skrive opp navna på alle som er på
benken i de forskjellige lagene og sende
disse til daglig leder. Vi har satt frist ut
året for å få dette i orden.

Ansvarlig

Frist

066x/18

M

Premieskap

067x/18

M

Tv i kiosk og storskjerm i hallen

068x/18

H

Budsjettet 2019

069x/18

H

miljøterapaut

070x/18

M

Felles cup neste år

071x/18

M

Kontingent 2019

072x/18

H

Oppsummering av året

073x/18

M

Eventuelt

Vi måler opp på de stedene vi ønsker å
ha dette. Atle og Lars tar tak i dette og
sjekker opp priser og forskjellige skaper.
Vi ble enig om å kjøpe ny tv til kiosken.
Når det gjelder storskjerm til hallen
venter vi på et skriftlig tilbud før vi gjør
noe mer med dette, men det er absolutt
interessant.
Vi har levert inn budsjettet for neste
sesong og har fått dette godkjent.
Vi ønsker å ha to stk i håndballen, vi har
funnet 1 kandidat og leter etter 1
kandidat til.
Karoline ser på Flint Tønsberg cup i
august om det er noe for oss.
Vi tenker på forskjellige forslag og tar
med dette til neste møte.
Laglederne skriver en årsmeldning og
sender til styreleder.
Vi må se på når vi har unger både i
fotball og håndball. Må kanskje se på
muligheter for visse rabatt ordninger

