
 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

 

GREIPSTADIL. NO 

Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 11. august 2020 klokken 18.00. 

Til stede: Atle Rønning, Monika Strandli, Linn Mari Gundersen Ramsland, Håvard Rygg, Odd Erik Skomedal, 

Laila Bratteland, Tone Elefsen Hansen, Anna Marta Szyc og Line Follerås Nyborg 

 

29-20   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

30-20    Økonomi 

Det var xxx kr pr 31.07.2020 på konto. 

Vi har fått tilbakebetalt fra de fleste cupene GIL var påmeldt. Vi venter fremdeles på betaling fra 

Hummelcup (jenter 2008).  

KlubbAdmin: Stein Bø-Morland opplyser om at det er planer om å ha flere kurs i løpet av høsten, 

men det er ikke fastsatt dato for dette enda. 

Vi har ikke betalt for draktene enda. 

Jenter 04-05 hadde mye penger igjen etter dugnad (pga korona). De betalte inn 29 281 kr i juni. 

Vi er blitt forsøkt svindlet. Det er kommet krav om betaling for varer vi ikke har kjøpt. 

Vi har fått 5000 kroner i støtte fra Kristiansand kommune. 

 

31 - 20    Spill og trening 

Det blir trenermøte: Tirsdag 18. klokken 18.00 

Saker: Retningslinjer i forhold til Korona, treningstider 

Gutter 14 har fått ja til å samarbeide med KIF når det er forsvarlig i forhold til koronasmitten. 

Preben Egeli skal gå inn som en ressursperson for trenerne på ulike lag.   

 

 

32 - 20   Organisasjon.’ 



 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

Smitteverntiltak: retningslinjene for håndballen sendes ut. 

Trenerne sender inn til Linn Mari hvem som har vært på trening etter treningen. 

Tone Hansen sender ut informasjon til foreldrekontaktene om 48 timers regelen og at vi må 

finne frem til en løsning sammen med fotballen. 

Vi må ha et møte sammen med fotballen for hvordan vi kan løse dette. 

Ronny Homme har ansvaret for oppstarten av 6 åringer i samarbeid med Kjetil Skistad i 

fotballen. 

 

33 - 20    Marked 

Klubbkveld onsdag 2.september, Laila Bratteland tar kontakt med Macron og fotballen for å 

organisere kvelden.  

Vi sjekker pris på spinningsykler, de gamle blir for dyre å reparere.  

 

34 - 20    Årshjulet 

Betalingsfrist for spillerlisens er 1. september.  

Atle undersøker med Elise på Klubbhuset om treningsavgiften sendes ut gjennom min idrett. 

 

35- 20    Eventuelt 

Klubbkveld Macron onsdag 2. september 

Trenermøte: tirsdag 18. august klokken 18.00 

Nytt styremøte: Tirsdag 8. september klokken 18.00 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 

 

 

 

 

 


