Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «190826»

Innkallelse for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterommet Gressvikhallen

Dato: 26.8.2019

Tid: 1900-2100

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Atle Ytterstad, Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline
Helminsen, Lars Pettersen, Jan Erik Fossum
Forfall: Atle Ytterstad, Lars Pettersen, Karoline Helminsen
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen
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Agenda
Sak – tittel/type (beslutning
(B), drøfting (D), informasjon
(I))

Status på lagene før sesong.

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

09 laget. 12 stk, dårlig med rekruttering,
laget en flyer som skal deles ut på
skolene.
05 jentene er 22 stk. kommet godt i
gang og det ser bra ut.
03 jentene er 19 stk. skal ut i Bring
kvalik og det ser bra ut og stemningen er
i laget er god.

Ansvarlig

Frist

035x/19

H

Økonomi.

036x/19

H

Oppfølging av Felles Cup, det
nærmer seg veldig.

037x/19

H

Daglig leder ser på kostnadene på
en ute bane ved hallen. Se på
muligheter for å søke stipender.

038x/19

H

039x/19

H

18 år lag. Vi har prøvd å holde
trening, men det var dårlig respons.
Hva gjør vi med laget som vi har
meldt på. Skal 03 jentene få tilbud.
Oversikt over utestående
kontingenter. Det er ca 50 stk som
ikke har betalt treningskontigent,
det utgjør 75000.- Hvorfor er det så
mange, hva kan vi gjøre bedre slik
at flere betaler. Er systemet for
tungvint.

040x19

H

Trenerne til skadeforbygging. Jon
orienterer om hvilke tanker han har
om dette. Har vi fått en som kan ta
tak i dette under sesongen som
kommer.

04 jentene. 10 stk og er på
smertegrensa på antall spillere. Viktig å
beholde de som er igjen og legge
forholdene til rette for dem. 09 jentene.
Er 12 stk og god stemmning i laget.
Kommet godt i gang og det ser bra ut.
06 jentene. Er 25 jenter. Er kommet godt
i gang. Bra treninger og det ser bra ut.
Ser veldig bra ut. Vi ligger over budsjett
og ikke minst er at vi har bra kontroll.
Vi drar kl. 1430 fra Gressvik hallen. Ferja
går kl. 1700 fra Stømstad. Alt er klart,
buss og ferje er bestilt og vi er 99 stk
som drar på cup.
Vi setter ned et utvalg bestående av jan
Erik Fossum og Cecilie Sperlin som ser på
flere mulighetene om å gå videre med
denne saken. Utvalget ser på flere
muligheter og flere typer dekke. Vi
ønsker veldig en ute bane og vil gjerne
gjøre et forsøk på dette.
Vi gjorde et forsøk for å få et lag, men
det gikk dessverre ikke. Så det blir ikke
et 18 års lag denne sesongen.

Vi tar en runde hos lagleder og
undersøker hvorfor det er sånn. Vi går
også en runde med lagleder om hvilke
det gjelder. Det er viktig at alle gjør opp
for seg, hvis det er problemer med det
tar vi en prat med dem og sørger for at
det løser seg på den beste måten for
spilleren.

Jon har fått tak i en veldig flink
fysioterapeut fra Oslo, han kommer ned
hit og holder et kurs over noen kvelder.
Vi kommer tilbake med datoer. Dette er
et kurs vi ser for oss som gjelder for
trenere og lagledere.

041x19

H

Førstehjelp kurs. Hvem tar og
sørger for at dette blir en realitet. Vi
bør ha et kurs for alle lagledere og
trenere.

042x19

H

Regel kveld. Petter orienterer om
hvilken dato og om han har invitert
til denne kvelden. Holdes av Halvor

043x19

H

Eventuelt.

Vi ønsker å holde et førstehjelp kurs med
hjerte starter, vi prøver å holde det
sammen med skadeforbyggings kveld. Vi
gjør det samme som regelkvelden, vi
skaffer litt mat og drikke og inviterer alle
trenere og lagledere til dette møtet også.
Halvor som er dommer i klubben holder
en regel kveld med en quiz på
klubbhuset i trondalen. Kl. 1930- 2100.
Vi skaffer mat og drikke. Dette er
obligatorisk for trenere og lagledere. Vi
ønsker å få dette til å bli en tradisjon før
hver sesong.

Sende inn navn, telefon nummer og
mail på alle trenere og lagledere for
alle lagene.

Alle lagledere sender meg telefon
nummer, mail og fult navn på alle i
teamene rundt alle lagene.

Sette opp datoer for styremøter
resten av året.

Datoer for styremøter fram til årsmøtet:
30.9 – 28.10 – 25.11 – 16.12. 27.1 –
24.2

Sportslige grunnregler.

Flest mulig, lengst mulig

Målsetninger for håndball
avdelingen.

Drive fornuftig og ha et godt tilbud til
alle.

Oppgradering av hallen.

Petter kjøper klokke til å henge på
veggen ute i hallen. Vi tester også en
projektor og ser om det er bra nok
kvalitet før vi går til en anskaffelse.

Fotoavtale er forlenget med 3 år.

Vi har forlenget med fotoekspressen med
3 år og vi får svart hvit bilder til å henge
opp i gangen.

Se på sponsor plakater som henger
oppe i hallen nå, snakke med Slevik
om hvilke som er oppe og går. Bør
fjerne de som ikke gjelder lengre

Alle plakater som henger oppe på veggen
har avtale med en av klubbene som
bruker hallen.

