Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «200127»

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Møterommet Gressvikhallen

Dato: 27.01.2020

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, Silje Marie Ydse Halvorsen
Forfall: Silje Marie Ydse Halvorsen, Thor Øyvind Gøtz Stene
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))

Vedlegg/
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Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

01x/20

H

Godkjenne regnskapet for 2019

Regnskapet ble lagt fram og godkjent. Det
er sendt daglig leder for klubben.

02x/20

H

Behandle gruppens årsberetning

Årsberetningen ble lest og godkjent.

03x/20

H

04x/20

H

Fastsette eventuell årlig
treningsavgift og kontingent forslag
Fastsette budsjett for 2020

Vi beholder det samme neste sesong
som det har vært denne sesongen.
Budsjettet er lagt fram og godkjent.

Ansvarlig

Frist

05x/20

H

Fremme innspill til årsplan for
gruppens aktiviteter til hovedstyret

06x/20

H

07x/20

M

Status for lagene. Vi må begynne å
gå igjennom staus for trenere
neste sesong.
Skjerm i hallen, kommer uka før
bring runden.

08x/20

M

Vi gjør det samme i år som i fjor. Vi
prøver å få til en felles cup i Tønsberg.
Vi leier inn buss og kjører om Strømstad
og tar ferja til Sandefjord, med mat på
ferja. vi legger ut og åpner for en
påmelding på Flint cup 4-6/9. Vi ønsker
en sommeravsluttning for jentene i
hallen og en reke fest på klubbhuset på
kvelden for trenere, lagledere og styret.
Vi setter en egenandel på 200..Karoline, Susanne og Malin ordner
dette. Vi skal også ha en teipe kurs på
klubbhuset. Jon Røed ordner denne
kvelden. En regelkveld med lagledere og
trenere før sesongstart. Johnny og
Petter ordner denne sammen med
Halvar.
Vi trenger trenere på 18 årslaget, 07laget. Og senior har ikke bestemt seg.
Resten av trenere fortsetter sine verv.
Vi setter den opp og lærer oss den
ordenlig før vi bruker den i kamper. Vi
må få på plass reklamen som skal inn på
skjermen. Vi setter den i gang når vi
føler at nå er vi klare.

Eventuelt
Prøve å beholde Ole i klubben.

Innkjøp av trenings sykler 3-5 stk.
Trener håndbok med en rød tråd i
Gresvik håndball. Jan Erik legger
frem et forslag.

Vi bestemte at vi kjøper inn 3 stk
trenings sykler. Petter bestiller og kjøper
inn dette med en gang.
Jan Erik arrangerer et møte med alle
trenere i klubben for å finne en rød tråd
tvers over lagene.

Utestående kontingenter.
Rekruttering, trener koordinator tar
tak i de nye som kommer fra barne
idretten

Det begynner å bli veldig bra, det er
ikke mange igjen så det jobbes med det.

Senior

Joymo

Karoline tar en tur ned på treningen til
BIG. Karoline ser også på et hefte med
litt information om klubben.
For å dekke over underskuddet til senior
laget, vil vi gjerne at senior laget har 2
stk pizza lodd i året. Inntektene går til å
dekke underskuddet.
Jan Erik har vært i kontakt med Joymo
og vi ser for oss at dette er noe vi
kommer til å montere i hallen.

