Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «190425»

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterommet Gressvikhallen

Dato: 25.4.2019

Tid: 1900-2100

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Atle Ytterstad, Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline
Helminsen, Lars Pettersen.
Forfall: Karoline Helminsen, Malin Vegarud
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen
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Agenda
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(B), drøfting (D), informasjon
(I))

020x/19

H

Gå igjennom alle lagenes påmelding
til serie og cup.

021x/19

H

Økonomi

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Alle lagene har meldt på sine lag i serien
og cuper dem ønsker å være med på. Så
det ser veldig bra ut. Vi melder på 18 lag
neste sesong og lag i alle aldre.
Det ser veldig bra ut med det meste, vi
driver fornuftig på alle områder og alle
lagene har god kontroll på sin økonomi.

Ansvarlig

Frist

022x/19

M

Trenerkabalen til lagene, åssen
ligger vi ann.

023x/19

H

Beach håndballbane, se på andre
løsninger

024x/19

H

Felles cup, hva har i funnet ut.

025x/19

M

Eventuelt

Vi mangler trenere på 2 lag, ellers har
alle lag, men vi jobber med saken og
håper alt er i boks snart.
Vi har ikke gitt opp eller glemt, vi
fortsetter å se på muligheten for å få til
dette. Vi bør også se på muligheten for
plastbane ned ved hallen.
Vi setter en frist til å melde seg på slik at
vi har litt tid til å bestille buss og mat på
ferja. Vi setter frist til 1. juni.
Se på muligheten for web kamera i
hallen. Johnny sjekker dette ut.
Se på muligheten for å betale for trening
i ferien, slik at lagene kommer tideligere
inn i hallen.
Håndballen bør følge opp BIG mye mer i
framtiden.
Petter setter opp en agenda for regel
kvelden til høsten.

