Klubben der alle skal trives

Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling
Referanse HS «202809»

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF
Sted: Gressvikhallen. Møterom oppe
ved Kiosken

Dato:28.9.2020

Tid: 1800-2000

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed,

Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline Helminsen,

Magne Wiklund, Silje Marie Ydse Halvorsen, Lars Erik Klausen, Christer Sollie Olsen
Forfall:
Møteleder: Johnny Petersen
Referent: Johnny Petersen

Nr

Pri
–

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

H

Økonomi. Åssen ser det ut.

Lav
(L),
Mediu
m
(M),
Høy
(H)

30x/20

Vedlegg/
saksframlegg

Referat
Oppsummering/
Beslutning/anbefaling

Sånn som det ser ut nå ser det bra ut. Vi
føler at vi har kontroll på økonomien sånn
situasjonen er for tiden. Vi følger godt med
og gjør tiltak hvis situasjonen blir
forandret.

Ansvarlig

Frist

31x/20

H

Fotografering. Dele ut skjema til
lagledere. Prøve å få alle lagene til
å ta bilder, slik at vi kan bruke det
på skjermen.
Smittevern i hallen. Fungerer det
som det skal.

32x/20

H

33x/20

H

Utebanen. Sette opp et gjerde rundt
banen? Hindre sykkel, moped osv
for å komme inn på banen. Gjøre
noen tiltak.

34x20

H

Overlegne kamper der resultatet
kan bli litt i overkant.

35x20

H

Sosialkontakt

36x20

H

Kiosk og Arrangementer, fungerer
det eller er det noe vi skal bidra
med. Er det nok personer?

37x20

H

Utestående. Ta av lagkassa til
lagene.

Skjemaene ble levert ut og gitt til alle
lagene.

Smittevern i hallen fungerer veldig godt
og det blir fulgt opp på en bra måte. Vi
har bra rutiner og har fått bra
tilbakemeldinger.
Bestille skilt og sette dette opp ved
banen. Samkjøre med skolen, ang
kamera overvåkning. Høre med skolen å
sette opp et overvåkningskamera
sammen med dem.
Sportlig leder kom med sine synspunkter
og skal snakke med trenere i klubben for
å slippe at dette skjer flere ganger.
Kanskje gjøre noen grep for å unngå at
det ikke blir en veldig tråkig opplevelse
for motstanderen. Janki lager et skriv om
dette og gir til trenere.
Vi har en sosialkontakt som også er
lagleder for et lag. Bør se på om dette
blir en dobbelt rolle som er vanskelig.
Kommer de som trenger hjelp til
kontakten når hun er lagleder i tilegg.
Se på muligheten for å få en miljøkontakt
til i klubben. Stillingen er i utgangspunkt
en miljøkontakt, men vi har utvidet den
til en sosialkontakt. Vi tar dette på et
foreldremøte med aktuelt årstrinn og de
som ønsker å snakke med en annen kan
snakke med daglig leder.
Kiosken og arrangementer går veldig bra
og tar jobben veldig seriøst. Vi følger
reglene på en veldig bra måte. Vi stiller
med nok folk, med kampverter og
personer som vasker mellom kampene.
Vi sender ut lister på de som ikke har
betalt til lagene som det gjelder. Hvis
trener velger å bruke en spiller som ikke
har betalt blir det trukket av lagkassa. Vi
setter en dato for å gjøre opp. Det er
også en fin måte å renske opp i listene.

38x20

H

Status for lagene.

39x20

M

Eventuelt.
Benker utenfor hallen
Skjermen
Utstyr til lagene.
Trener kurs.
Informasjon om lagene

Det ser veldig bra ut med de fleste
lagene, mange jenter på treninger og de
har kommet godt i gang.
Vi ønsker veldig gjerne noen benker
utenfor hallen. Daglig leder setter ned to
benker.
Det blir holdt opplæring etter styremøtet
på skjermen og den skal i gang nå.
Petter kjøper inn de ønskene lagene har.
Vi prøver å holde kurs her hos oss. Janki
ser på muligheten og hører også om det
er andre klubber som er interessert.
Vi ser på dette som en veldig god
investering for klubben.

