
            Klubben der alle skal trives 
Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling  

   
      

           Referanse HS «190603» 

Referat for styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterommet Gressvikhallen Dato: 03.06.2019 Tid: 1900-2100 

Innkalt: Petter Agerup, Johnny Petersen, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon Røed, Atle Ytterstad, Malin Vegarud, Cecilie Sperlin, Karoline 

Helminsen, Lars Pettersen, Jan Erik Fossum jr. 
Forfall: Karoline Helminsen, Atle Ytterstad, Lars Pettersen, Cecilie Sperlin 

Møteleder: Johnny Petersen  

Referent: Johnny Petersen 
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Ansvarlig Frist 

026x/19 H Status på lagene før sesong slutt.  

 

 Alle lagene har trenere og antall spillere 

ser bra ut, unntaket er 18 års laget. Der 

sliter vi og bør gå ut på sosiale medier 

med at vi ønsker flere spillere. Vi gjør en 

undersøkelse om det er liv laga for et 18 

års lag neste sesong. 

  

027x/19 H Økonomi.  Det begynner å se veldig bra ut. Alle 

lagene har pluss i regnskapet. Kiosken og 

  



arrangementer går i pluss. De tiltakene 

styret har gjort det siste året begynner å 

gjøre seg bemerket. 

028x/19 M Oppfølging av tideligere saker. 

Felles Cup osv. 

 Tidligere saker blir fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte 

  

029x/19 H Daglig leder ser på kostnadene på 

en ute bane ved hallen.  

 Daglig leder ser og lager en kalkyle på en 

plastikbane nede ved hallen. 

  

030x/19 H Felles cup, Hvor mange lag har 

meldt seg på, og hvor mange blir 

vi.  

 De lagene som skal være med har nå 

meldt seg på og vi tar nå en opptelling. 

Vi har bestilt busser og vi har også 

snakket med Color line om ferje og mat. 

  

031x/19 M Oversikt over utestående 

kontingenter 

 Petter tar en telefon til daglig leder og 

blir enig om veien videre. 

 

  

032x19 H Førstehjelp kurs  Styret ser veldig positivt på en 

førstehjelp kveld for trenere og lagledere. 

Der blir det litt førstehjelp og litt om 

skade forbygging. Vi leier inn 

kompetente personer til dette.  

  

033x19 H Eventuelt  Vi bør få inn en person som kan trene 

trenerne til skadeforbygging over hele 

sesongen. Jon Røed sjekker opp dette. 

  

 
 


