Klubben der alle skal trives
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «191028»

Agenda for styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterommet Gressvikhallen

Dato: 28.10.2019

Tid: 1900-2100

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline Helminsen, Jan
Erik Fossum, Thor Øyvind Gøtz Stene, Magne Wiklund
Forfall: Jon Røed
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen

Nr

Pri
–
Lav
(L),
Medi
um
(M),
Høy
(H)

Agenda
Sak – tittel/type (beslutning
(B), drøfting (D), informasjon
(I))

053x/19

H

Status for alle lagene

054x/19

H

Økonomi.

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Det er stort sett veldig bra rundt i
lagene, noen nye ansikter har kommet
inn og det ser bra ut for øyeblikket. Det
er god stemning i klubben for øyeblikket
og det er veldig bra.
Petter orienterte om åssen driften gikk
og det ser veldig bra ut. Vi har veldig
god kontroll på økonomien til håndball

Ansvarlig

Frist

055x/19

H

Besøk fra klubbhuset. Orientering
av Jan Erik Fossum

056x/19

H

Se på tilbud for plasthall

057x/19

M

Parkering på utsiden av hallen.
Bør vi merke opp plassene.

058x19

H

Fått søknad fra 03 om økonomisk
støtte til Bring serien.

059x19

H

Hospitering

060x19

M

Eventuelt
Skjerm i hallen
Kasse til bortekamper med
kodelås.
Skadeforbygging
Kiosken

avd. Han har også fått tillit til å sette
opp budsjettet for neste sesong.
Jan Erik hadde en orientering om
Klubbhuset og vi ble enig om at dette
hørtes interessant ut og at vi ønsket å få
besøk fra dem.
Vi går for plasthall i trondalen. Johnny
fortsetter med daglig leder og ser på
tilbud og plassering. Vi har hentet inn
flere tilbud som vi skal vurdere. Johnny
fikk også klarsignal til å jobbe videre
med dette. Vi gjør ingen ting uten å ha
forhørt oss med både hovedstyre og
håndballstyret.
Vi sender en oppfordring til daglig leder
om å sende en mail til kommunen om å
merke opp parkering plassen.
Styret besluttet med å støtte 03 jentene
med kr.10 000.-. Også i framtiden som
lag kvalifiserer seg til Bring vil bli
belønnet med den samme summen.
Feedback etter å ha lånt ut spillere. Vi
ble enige om at trenere snakker
sammen om hvilke spillere som skal
rullere på hospiteringen
Magne hører litt rundt i markedet om
det finns muligheter for å finne
sponsorer til dette.
A-laget var på
trening mens
det var lapp på
ulåst dør

Trond ordner dette slik at den ligger
tilgjengelig i felles boden.
Onsdag 20. november kl. 1700-1900
kommer Magnus Hag-Algotsson og
holder foredrag om
Ungdomsidrett/Skadeforebygging og
akutt skadebehandling. Vi tar dette i
klubbhuset i trondalen.
Karoline ser på dato til juleavslutningen.

