Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «201708»

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: lille salen Trondalen

Dato:17.8.2020

Tid: 1900-2100

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline Helminsen,
Magne Wiklund, Silje Marie Ydse Halvorsen
Forfall: Silje Marie Ydse Halvorsen
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen

Nr

Pri
–
Lav
(L),
Mediu
m
(M),
Høy
(H)

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

21x/20

H

Status på lagene. Er det nok spillere
til påmeldte lag

22x/20

H

Økonomi

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Noen lag sliter med litt lite spillere, vi har
også litt lite keepere på noen lag. Vi får
se ann situasjonen framover og se om vi
må trekke noen andre lag. Vi bør også
jobbe med keepere framover.
Sånn for øyeblikket ser det veldig bra ut.
Så får vi ser utover sesongen hva som
kommer i henhold til pandemien som går

Ansvarlig

Frist

nå.
23x/20

H

Trener honorarer. Janki legger fram
et forslag.

24x/20

H

Utebanen. Asfalt er nå lagt. Hva
med hall, er det neste prosjekt.

25x20

H

26x20

H

Kiosk, arrangement, søke støtte for
tapt fortjeneste i kiosken under
Fredrikstad cup.
Rekruttering. Se på muligheter på
de forskjellige skolene. Morten har
et lite banedekke som kan legges
på Rød skole til barneidretten.

27x20

H

Ta en diskusjon på når spillere vil
bytte alderstrinn.

28x20

H

Smittevern i halllen. Hva må gjøres
og hva må kjøpes inn.

29x20

M

Eventuelt.
Utstyr til lagene.
Årshjul.
Skjermen
Trener kurs.
Informasjon om lagene

Janki har funnet et fornuftig forslag til
trener honoraret. Daglig leder får dette
forslaget så skal vi prøve å følge dette.
Kjempe bra at utebanen er på plass
snart, men vi jobber videre med en hall
på lang sikt. Vi må jobbe med det. Sende
inn en reguleringsplan osv ellers stopper
det opp.
Klubben søker for alle lagene ang. støtte.
Se på muligheter for en håndball skole.
Se på muligheter for å lage en bedre link
mellom big og gresvik håndball. Kanskje
invitere de elste fra big til noen treninger
i hallen. Magne lager en plan på hvordan
vi som klubb kan ta imot de nye på en
god måte.
Hvert tillfelle er enestående og vil bli
diskutert. Hvis ikke trenerne klarer
sammen med sportslig leder blir enige
kobler vi inn klubben.
Klubben snakker med kommunen om
hvem som skal kjøpe inn dispensere som
skal plasseres rundt omkring i hallen. Vi
må også finne en plan på hvordan vi skal
håndtere alle reglene når det begynner
med treningskamper utover.
Alle lagene snakker med sine trenere og
hører med de om de har noen ønsker.
De neste styremøter framover. 28.9 –
26.10 – 30.11 – 21.12
Magne ringer Thomas og setter opp en
dato for opplæring av bruk av skjermen.
Janki undersøker om hva som er av
tilbud til trenere i regionen.
Han kartlegger også hvem som har hva i
klubben.

Alle lagene sender meg info om
kontaktpersoner i sine lag.
Janki sender ut invitasjon for en kick off
for alle trenere og styret.

