REFERAT FRA STYREMØTE
Gresvik IF - Håndball
Møtet ble avholdt 14.10.2015 i Gressvikhallen, kl. 18:00 – 19:00.
Til stede var:
Alexander Martinsen
Thomas Andersen
Stian Jacobsen
Morten Helminsen

Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Daglig Leder GIF

Forfall:
Freddy Magnussen
Rikard Karlsen
Tom Olsen
Andreas Lea

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Styrets nestleder gjennomgikk innkallingen, denne var det ingen innvendinger til, slik at denne
ble godkjent.
Til behandling:
1. Økonomi
Arrangementskonto.
Styret registrerer at arrangementskontoens egenkapital fortsetter i negativ retning, det bør derfor
fremlegges budsjett samt tas en gjennomgang av inntekter og utgifter. Styret ønsker i så måte
tilgang til oppsatt budsjett for denne konto. Det bør også utarbeides retningslinjer i forhold til
utgifter som belastes denne konto.
Vedtak:
Styret ber om at Håndballavdelingens leder legger frem budsjett for gjennomgang og behandling
på neste styremøte. Det ble fattet vedtak for på kort sikt å generere noe mer inntekter med å
fastsette inngangsbetaling til arrangement med 50 kroner og 30 kroner for honnør. Saken følges
opp på neste møte da arrangementansvarlig ikke var til stede på møtet.
Lagskonto.
Ved gjennomgang av regnskaper for håndballavdelingens og de ulike lags kontoer står det
fortsatt oppført kontoer for Jenter98 og Jenter18.
Vedtak:
Kontoene slås sammen og heter fra nå Jenter 18.
Utstyrspakke.
Gresvik IF – Håndball har via avtalen med Umbro tilgode av gratis pakken for inneværende år ca
35.000,-.
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Vedtak:
Det ble fattet vedtak om at denne potten skal deles likt på lagene J06,J05,J04,J03,J02,J01,J18,
Senior og dommeravdelingen. Styret var enige om at J99 ikke skulle få del av denne pakken da
de får sponset draktsett til Bring. Hvert lag kan ta ut Umbro utstyr/tekstiler til en verdi av 4000,pr. lag. Bestillingsliste fra hvert lag må sendes Daglig Leder Morten Helminsen innen 1
November.
2. Sportslig
Ansettelse av keepertrener.
Nestleder informerte styret om at kontrakten med Håvard Berge er signert. Første økt ble
gjennomført mandag 12.10.15 og tilbakemeldingene var svært gode.
Målvaktsprosjekt FHF.
Målvaktsprosjekt i regi av Fredrikstad håndballforum er godt i gang og Gresvik IF er godt
representert, gode tilbakemeldinger fra utøverne som deltar.
3. Felles klubbcup.
Det har en periode vært et ønske fra flere om at avdelingen skal finne en ny cup som erstatter
Potatis Cup, Stian har siden forrige styre og lagledermøte gjort henvendelser til arrangøren av
Baldus Cup på Lillehammer med positive resultater.
Vedtak:
Styret oppfordrer alle lag i avdelingen til å melde seg på. Det vil bli sendt ut e-post samt lagt ut
en melding på facebook, lagene melder seg på og Stian Jacobsen følger dette opp videre.
4. Eventuelt
Arrangement.
Det har denne sesongen vært mye omberamminger av kamper, dette må følges opp i forhold til
oppsatt arrangementsoversikt, det er også et ønske om at det henges opp en oversikt over disse
oversiktene.
Vedtak:
Saken følges opp på neste møte da arrangementsansvarlig ikke var til stede på møtet
Ekstraordinært styremøte 28.10.2015
Styret ble enige om at det er behov for å innkalle til et ekstraordinært styremøte, dette med
bakgrunn i at styret har behov for å kartlegge rutiner, oppgaver og sportsplan. Det er ønsker om
at det skal komme i gang ett mer arbeidende styre med klare rolle og oppgavefordelinger for å
utvikle håndball avdelingen videre. Det bør i samme møte sees på hvorvidt man skal fortsette
samme struktur på styre/lagledermøte da forslag om at styremøter bør være i forkant av
lagledermøtet uten en gitt tidsramme på kun 1 time, eksempel som kom opp var å ta styremøtet
på en egen dag slik at alle saker arbeides frem av et samlet styre på en god måte uten tidspress
for å være ferdig til lagledermøtet slik det er i dag.
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Vedtak:
Håndball avdelingens leder Freddy Magnussen utarbeider for presentasjon for øvrige styre en
oppgaveoversikt og tenkt rollefordelingsmodell.
Sportslig leder/trener koordinator Magnus Andersen innkalles til samme møte for presentasjon
av sportsplan ovenfor styret. Det gis Freddy Magnussen og Magnus Andersen en fris til å
bekrefte at de stiller på møtet innen tirsdag 20.10.2015. Freddy Magnussen kontakter Magnus
Andersen.
Møteplan.
Ekstraordinært styremøte 28.10.2015
Ordinære planlagte styremøter 18.11.2015, desember ikke avklart og 13.01.2016
Vedtak.
Det var på avholdt styremøte ikke nok fremmøtte styrerepresentanter slik at kravene for å fatte
vedtak var til stede, dog bes det om at øvrige styremedlemmer stiller seg bak vedtakene som er
notert i dette referat. Innsigelser mot vedtakene bes om å være oss i hende senest 21.10.2015
om ikke opprettholdes vedtakene da de anses som godkjent av øvrige styremedlemmer.
MRK:
Saker som blir behandlet av styret er av konfidensiell karakter, vær derfor oppmerksom på at
referater osv ikke skal deles med andre enn styrets medlemmer.
Møtet ble hevet kl. 19:00
Ovennevnte referat er godkjent som styrereferat av 14/10- 2015.

Sted: Gressvik_____/_____

___________________
Freddy Magnussen
Styreleder

__________________
Alexander Martinsen
Nestleder

_____________________
Thomas Andersen
Styremedlem

___________________
Stian Jacobsen
Styremedlem

__________________
Andreas Lea
Styremedlem

_____________________
Tom Olsen
Styremedlem

___________________
Rikard Karlsen
Styremedlem
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