Referat fra styremøte i håndballavdeling Gresvik IF
Sted: Møterommet
Gressvikhallen

Dato: 16.08.2021

Tid: 19.00 – 21.00

Innkalt: Trond Sveberg (09), Susanne Hansen (07), Tina Ruud Helminsen (06), Malin
Vegarud (junior), Karoline Helminsen (TK), Jan Erik Fossum (TK), Magne Wiklund (10),
Silje Marie Ydse Halvorsen (Senior), Lars Erik Klausen (11), Stig Grønvold (05), Knut
Gulbrandsen
Forfall: Magne Wiklund, Karoline Helminsen, Lars Erik Klausen
Møteleder: Knut Gulbrandsen
Referent: Stig Grønvold

Agenda - Sak
Saksn
r.
Økonomi 1
Fast

Økonomi 2
01/21

Vedlegg/Saksfra Referat/Oppsum Ansvarlig
mlegg
mering/
Beslutning/Anbe
faling
Ikke noe nytt
Styreleder
regnskap ble
frmlagt, legges
frem nytt når det
mottas fra klubb
før neste
styremøte. Det
bes gjort
oppmerksom på
at nå starter
sesong og fleire
utgifter vil
påløpe.
HJ04 konto
Denne vil
Styreleder
overføres til
forandre seg frå
konto junior
år til år så
styreleder/økono
miansvarlig
sørger for dialog
med klubb ved
oppstart ny
sesong.

Frist

Løpende

Neste
styremøte

02/21

Økonomi 3

Er det søkt
coronamidler?

Styreleder tar
opp dette ved
neste
hovedstyremøte,
det antas at den
siste pakke er
mye mindre en
første pakke

Styreleder

Neste
styremøte

03/21

Økonomi 4

Halleie for
Junior, må
junior betale full
hallleie da de
har spillere
under 18?

Styreleder hører
med daglig leder
og gir
tilbakemelding
til lagleder i
Junior.

Styreleder

Neste
styremøte

Trener attest

Alle trenere skal
registrere seg i
portal til Norges
Idrettsforbund

Det sendes ut
link på trener
lagleder siden at
alle trenere må
gjøre dette.

Susanne
Hansen

Neste
styremøte

FRIM

Flere lag som
ønsker et
opplegg rundt
dette.

Vi kan gå for en
løsning om at
trenerne våre
utdannes til
dette, slik at vi
kan gjøre slike
ting fast. Vi
holder på med å
undersøke
hvordan dette
kan løses med
utdanning og
oppfølging
fremover.

Jan Erik
Fossum jr.

Neste
styremøte

04/21

05/21

Det er ønskelig
med en fast
oppvarmingsopp
legg for alle lag.
Kartlegge utstyr
og opplegg.
Politiattest
06/21

Susanne har
vært i kontakt
med daglig leder
for en
overordnet
oversikt.

Daglig leder
orienterte om at
dette vil bli
orientert etter
endt ferie.

Neste
styremøte

Dette må vi se
på til neste møte
og kartlegge

Jan Erik
Neste
Fossum
styremøte
jr.,
Karoline
Helminsen
Styreleder
Sender ut
info på
styresiden

Silje Lægereid
er ansatt og har
hovedansvaret
for å koordinere
dette sammen
med TK fra
Fotball og
Håndball

Dette er
arvtakeren fra
tidligere BIG

Ingen

Det er behov for
opplæring på
skjerm i hall

Opplæring blir
Styreleder
gjort fortløpende
for alle lag, det
legges ut info
om dette på
trener
lagledersiden.

Alle nye lag
som skal inn i
hall, så skal
trenere ha
trenerkurs (Tren
er 1 med fire
første moduler)

07/21

Verdi dagene GIF Arrangeres 1012/9 i Trondalen
08/21

09/21

Gresvik håndball
og fotball ball og
lek

Skjerm i
Gressvikhallen 1

Skjerm må
resettes med
jevne
mellomrom,
særlig hvis den
har stått
standby.

Avsluttet,
kun info

De tidlige
erfaringene fra
dette har vært
positive
Løpende

Vi må ha
oversikt med
passord. Dette
ligger i en
tilhørende boks
(Trond)

10/21

Skjerm i
Gressvikhallen 2

Sponsorer
knyttet til
sesongen må
sjekkes opp.

Sponsorer skal
trolig ikke
sponse
inneværende
sesong, med
tanke på forrige
sesong, uten
kamper og
aktivitet.

Magne
Wiklund

Løpende

11/21

Skjerm i
Gressvikhallen 3

Vi har et
problem med alt
for lavt
sluttsignal.
Dette må
ordnes.

Styreleder
kontakter
Prodok, inntil
videre brukes
signal frå den
gamle klokken.

Flint Cup

Gresvik IF
stiller med lag i
følgende
klasser:
06,07,08,09,10

HJ05 har fortsatt
en dialog om å
stille lag. De
skal drøfte dette
på trening
16.08.21

Hall tid

Det legges ut
melding på
styre/lagledersid
e at hvert lag
skal gi
tilbakemelding
hvis hall tid ikke
skal benyttes.

Sosiale
Medier/Synlighet
1

Vært i kontakt
med Frode
(Gressviking)

12/21

13/21

14/21

Er ansatt av
fotball
avdelingen.

Styreleder

Løpende

Avsluttet

Styreleder

Avluttet

Vi prøver i
første omgang å
ta bilder fra Flint
cup.

Styreleder

Løpende

Vi kan rullere på
de ulike lagene
på å lage små
historier. Det å
kunne skape
interesse blant
spillere/klubber.
Følge spillere,
lag, klubb

Jan Erik
Fossum Jr.

Neste
styremøte

Han må ha stoff,
så kan han være
behjelpelig.

15/21

Sosiale
Medier/Synlighet
1

Oppretter en
bruker for GIF
håndball –
Instagram

16/21

Felles
Treningstrøyer

Janki ønsker
dette er med på
å utjevne
forskjeller og
skaper displin
og samhold

Kan dette styres
på klubbnivå?
Alle lag tar
samme farger.
Gir en effekt på
f.eks. situasjoner
med hospitering.
Forslag er å ha
ulik farge på
skjorte til de
ulike treningene
(opp til tre
skjorter)

Det må
undersøke
s antall
spillere i
klubben
og jekke
med
Thorshov
hva slags
prisnivå,
tilbud og
produkter
som
finnes.
Styret kan f.eks. Susanne
sponse de yngste har gjort
lagene, når de
dette med
kommer inn i
deres
hall med trening. respektive
lag Susann
sjekker til
neste
styremøte
i
håndballav
delingen.

Neste
Styremøte

17/21

Hvit Shorts

Det er på nytt
kommet frem at
det er
ubehageligheter
for en del jenter
å spille med hvit
shorts, den
største
utfordringen er
rundt
menstrasjons
perioden for
enkelte.

Det ønske brukt
sort shorts
istedet for den
hvite.
Tas opp i
Hovedstyre ved
første
annledning.

Styreleder

Umiddelb
art

18/21

Sesongkort

Kan dette være
med på å
generere mer
inntekter?Med
gulrot, som
f.eks. halv pris
på kaffe.

Spørsmålet er
om dette er
levedyktig siden
interessen er tett
knyttet til "sitt"
lag.
Styret går ikke
inn for dette.

Styret

Avsluttet

19/21

Innkjøp
Reboundere

20/21

Rullestol
håndball

Kjøpe inn f.eks.
to eller tre små.
På Thorshov 1
800,- / Biltema
649,-

Vedtak på å
kjøpe in 2 stk frå
Biltema.

Styreleder

Avsluttet

Janki har gjort
noe få
undersøkelser.
Det er to lag i
Norge.

Vi må tenke på
halltid i
forbindelse med
dette.Det luftes i
hovedstyret med
tanke på hva
klubben ønsker,
samt ressurser
som sitter i
styret.Dette kan
være en positiv
omtale omkring
klubben,
mediaoppmerks
omhet.

Styreleder
tar dette
opp neste
hovedstyre
møte

Neste
styremøte

Dette knyttet til
kampavvikling,
trenere og
spillere, dvs.
innbytter benken

Trond
Sveberg
sjekker
opp pris
og tilbud,
samt
eventuel
lagring av
disse

Neste
Styremøte

Kan dette være
noe klubben har
lyst til.

21/21

Arrangement

Blå og hvite
stoler

Dette for å følge
opp med musikk
og video
22/21

Senior

De har behov
for hjelp til å
gjennomføre
hjemmekampen
e.

Hva kan laget
selv bidra med.
Dette handler
mye om klokka,
tidtaker, musikk,
inngang.Det vil
minimum si tre
stykker ved hver
hjemmekamp.

Styret kan
f.eks bidra
med en
ved hver
hjemmeka
mp, så kan
senior
skaffe to
til hver
kamp.

Neste
Styremøte

23/21

Keeper situasjon
Hos lagene

Keeper situasjon
må vi drøfte
videre og se
etter løsninger

Vi har en
keepertreningsav
tale med Glenn.
Opplegget er
slik at Glenn
kommer på
treninger annen
hver uke for
lagene 13 år og
oppover.

TKer

Løpende

24/21

Lag uten trenere

05 har nå fått
trener.
Candy Veronica
Myers som også
spiller i FBK.
2011 ønsker
også bistand.

25/21

Ferdighetsmerke

26/11

Trener 1 Kurs

Det er foreslått
Temabasert
at det innføres et treninger. Dette
form for
er tidligere vært
ferdighetsmerke
tatt opp på
, som kan
styremøte for
utdeles
håndballen
Alle lag skal ha To årig
trenere med
kontrakter etter
Trener 1 kurs. kurs. Bryter
trener med klubb
før det, betaler
vedkommende
for ett av årene
selv.

27/11

Nye lag og
Arrangement

Jenter ni (2012)
år er først ute
med å arrangere
kortbanerunde
(12.9.21)

TKer holder i
dette

Siste kamp
starter 15:35
Det må være
folk i hallen fra
og med kl.09:00
To foreldre må
minst være på
plass.
Det må her på
plass opplæring
på øvrig utstyr.

TK

Neste
Styremøte

Styret

Neste
styremøte

Styret

Avsluttet

Trond og
Styreleder
håndterer
dette bl.a.
i
forbindels
e med
trening for
jentene i
forkant av
dette.

Avsluttet

28/11

Organisasjon/
Roller 1

Ta kontakt med
de ulike lagene
der det mangler
styredeltakelse

Mangler styre
representanter
for 08, 11 og 12

Styrleder

Neste
styremøte

29/21

Organisasjon/
Roller 2

HJ08 Her bør
laget velge egen
representant i
styret

Karoline er
trener
koordinator og
trener og bør
ikke være
representant for
08 i Styret

Styreleder

Løpende

Møtedag blir siste mandag i måneden (til og med november)

Starter kl.19:00 Organisasjon
Styreleder: Knut Gulbrandsen
Nestleder : NN
Økonomi:ansvarlig: - Styreleder holder i dette inntil videre
Sekretær: Stig Grønvold (05)
Arrangementansvarlig: Trond Sveberg (09)
Styremedlemmer:
Malin Vegarud (Junior)(Valgt representant Fredrikstad Håndbalforum)
Tina Ruud Helminsen (06) – inntil ny representant er på plass.
Susanne Hansen (07)
NN (08)
Magne Wiklund (10)
NN (11)
NN(12)
Lene – (senior)
Karoline Helminsen (TK)
Jan Erik Fossum Jr. (TK)

