
 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

GREIPSTADIL. NO 
 

Styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 8. januar klokken 18.00 – 20.00. 
Til stede: Tor Magne Breland, Jan Erik Tønnesland, Linn Mari Gundersen, Hege 
Østerhus, Per Svendsen Jorun Gundersen, Hege Engger og Line Follerås Nyborg. 

 

Saksliste: 

1-19   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

2 -19    Økonomi 

Gjennomgang av økonomien. 

Regnskapet er godkjent av revisor. 

Vi har 173 000 i pluss, men noen av disse midlene er dugnadspenger enkelte lag har 

tjent opp.. 

Vi må sjekke om sponsorpengene på 30 000 fra Lions er kommet inn for 2018. 

Vi har betalt inn en lisens og en treningsavgift for spillere. Dette skal tas fra midlene 

vi har fått i støtte fra Inkluderingsfondet.  Beløpet er på 2475 kroner. 

Vi har også kjøpt inn noe utstyr til to spillere. Regningen fra sportsprofil er ikke 

kommet enda. 

 

 

3 - 19    Spill og trening 

Dommeroppsettet for aktivitetserien fungerer ikke optimalt. 

Oppstart 6-åringer blir fredag 18.1.19 klokken 17.00 til 18.00. 

Anita Haugen stiller opp og snakker med foreldrene. 

Linn Mari kan trene jenter 6, men må ha treningstid fra 15.30 til 16.30 tirsdager 
for å få det til. Hun må også minst ha en voksen til med seg. 
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4 -19   Organisasjon.’ 

Leder, kasserer, marked og et styremedlem er på valg.  

Det er mange ukekamper dette halvåret.  

De helgene vi har arrangementer i hallen fremover er kampene satt opp slik at det er 

mye tid mellom kampene. Hvis kamper skal flyttes er det flott om de kan legges i 

forbindelse med en av de andre kampene som allerede er satt opp. 

 

 

5 -19    Marked 

 

6 -19    Årshjulet  

Vi må søke til hovedstyret om kulturmidler. 

Vi trenger nytt utstyr, blant annet minimål og fangnett. 

Neste møte skal vi revidere Årshjulet. 

 

7-19    Eventuelt 

 

Årsmøte: Onsdag 13. februar 

 

Neste styremøte: Tirsdag 22.1.19 klokken 18.00 til 20.00. 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 

 

 

 

 


