Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «190325»

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterommet Gressvikhallen

Dato: 25.3.2019

Tid: 1900-2100

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Atle Ytterstad,
Helminsen, Lars Pettersen
Forfall: Jon Røed, Lars Pettersen

Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline

Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen
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010x/19

H

Fylle styret med lagenes
representanter

Gå og snakke med alle lagene som ikke har
representanter og fortelle at vi ønsker at
alle lagene er representert.

011x/19

H

Se på overskuddet i kiosken, skal vi
gi tilbake til alle. Eller gi tilbake der
det er behov.

Vi ble enig om lik utbetaling, men det er
ikke forbundt å spørre styret om hjelp
hvis det er behov. Det har ikke vært noe

Ansvarlig

Frist

tema ennå, men da har vi diskutert det.
012x/19

M

Foto avtale med foto ekspressen

013x/19

H

Økonomi

014x/19

H

Fastsette felles cup med tilbehør, se
på hva vi kan tilby lagene.

015x/19

M

016x/19

H

Sponsor på infoskjerm når det
gjelder lagene. Hvor mange og hva
tenker vi.
Beach håndballbane

017x/19

H

Årsplan for lagenes aktiviteter

018x/19

H

019x/19

M

Status for lagene. Trener og
lagleder status for de forskjellige
lagene
Eventuelt

Vi fortsetter med en 3 årsavtale med foto
ekspressen.
Ser veldig bra ut. Kiosk og arrangement
har tatt seg veldig opp. Vi har en stabil
og god økonomi.
Vi bestiller busser og kjører alle sammen
fra Gressvikhallen og frakter de til
Strømstad. På ferja bestiller vi buffe` til
alle spillere, trenere og lagledere.
Påmelding til cup og overnatting står
lagene for selv. Hjemreise ordner også
lagene, siden lagene er ferdig på ulike
tidspunkt. Styret betaler for buss, ferje
og mat på ferja.
Vi beholder infoskjem til akkurat det skal
være til nemlig infoskjerm. Vi legger ikke
ut noen reklame for lagene der nå.
Vi jobber videre med det i samråd med
hovedstyret i Gresvik, hvis det blir for
kostbart ser vi på andre løsninger.
Synliggjøre årsplanene til lagene, lage et
år årshjul å legge det ut på infoskjerm
Vi har startet jobben med å kartlegge og
jobber med trenere for de lagene som
står uten neste sesong.
Ikke noe spesielt

