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

   
      

           Referanse HS «190930» 

Referat fra styremøte i håndballavdeling GIF 
 
Sted: Møterommet Gressvikhallen Dato: 30.09.2019 Tid: 1900-2100 

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

Erik Fossum 
Forfall: Cecilie Sperlin 

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)) 

Vedlegg/ 

saksframlegg 

Referat 

Oppsummering/ 

Beslutning/anbefaling 

Ansvarlig Frist 

044x/19 H Vi får besøk av A-laget, se på 
treningstid sammen med dem.  

 

 Vi har sett på hva vi har av løsninger og 

forstetter dialogen med dem.  

  

045x/19 H Økonomi.  Økonomisk så ser det veldig bra ut. Vi 

har bra kontroll på økonomien. Alle 

lagene har en ryddig økonomi.  

  



046x/19 H Oppsummering av Felles Cup, 

tilbakemeldinger og om det er noe  

Vi ønsker flere ganger. 

 

 Vi har fått bare positive tilbakemeldinger 

og ønsker å gjøre dette til en årlig Klubb 

Cup. 

  

047x/19 H Status på lagene.   Stort sett så går det bra for alle lagene   

048x/19 H Jan Erik og Cecilie forteller hvilke 

kostnader det er på et 

håndballdekke  

 Vi kan få kjøpt en brukt banedekke av 

Fredrikstad Cup for 100 000 – 150 000, 

men vi venter for å se på andre løsninger 

foreløpig. Jan Erik fortsetter å se på 

andre løsninger.  

  

049x/19 H Kontingenter, det er jobbet bra med 

å redusere kontingentene. Hva står 

igjen?    

  

Det er jobbet veldig bra med dette og 

utestående kontingenter er redusert 

veldig. Kjempe bra jobbet fra alle. 

 

  

050x19 H Oppsummering av regelkveld i 

Trondalen. Er dette noe vi bør gjøre 

årlig.  

 Et veldig bra tiltak og styret ønsker at 

dette skal bli obligatorisk før hver sesong 

for dommere og trenere.  

  

051x19 H Se på kostnader for en plasthall 

oppe i trondalen. Vi bør kanskje 

starte en prosess på dette? 

  

 Vi setter opp et arbeidsutvalg bestående 

av Johnny Petersen, Petter Agerup og 

Even Solrød 

  

052x19 H Eventuelt 

 

Oppgradering av hallen. 

 

 

 

Sende inn navn, telefon nummer og 

mail på alle trenere og lagledere for 

alle lagene. 

 

Krakker foran hallen ute. 

 

Hospitering 

 

 

Skadeforbygging  

 

  

 

Johnny, Petter og Trond skal i møte med 

Prodok sammen med Slevik innebandy 

klubb for å se på en Led skjerm til hallen 

 

Alle skulle sende meg informasjonen jeg 

har etterspurt 

 

Daglig leder skal kontakte kommunen og 

sørge for at det blir plassert noen 

krakker på utsiden av hallen 

 

Se på klubbhåndboka og omformulerer 

ordspråket om dette punktet.  

 

Jon kommer tilbake med en dato for en 

kveld på klubbhuset. Da kjører vi på med 

en teori kveld. 

 

Jan Erik lager en plan for en innleid 

  



person som kommer å vise fram i praksis 

med øvelser og teiping av skader. 

 
 


