GREIPSTADIL. NO
Referat – Håndballgruppa
Mandag 1. april 2019 klokken 18.00 – 20.00.
Til stede: Ingrid Knutsen, Jan Erik Tønnesland, Tor Magne Breland, Linn Mari
Gundersen, Håvard Rygg, Laila Bratteland og Line Follerås Nyborg.

22-19 Referat fra forrige møte
Godkjent.

23 -19

Økonomi

Gjennomgang av økonomien, 180 000 kroner på bok.
Fredrikstad cup: laget som skal dra har selv oversikt over hva de enkelte har jobbet
inn.
Vi dekker inn kostnaden ved å ha tolk på et foreldremøte i mars, fra
inkluderingspengene fra kommunen.
Jan Erik etterlyser at vi får overføringen fra Hovedstyret i et beløp som tidligere
vedtatt. Ingrid tar det videre til Hovedstyremøtet.
Når det gjelder inkluderingsmidlene fra kommunen søker Line om å beholde det vi
ikke har brukt, slik at vi eventuelt kan dekke egenandelen for et par spillere som
trenger det til Tornby cup.
Ingrid søkte hovedstyret om 60 000 kroner til landsturneringen.
Line har søkt Lions om forlengelse av toårig avtale.

24 - 19

Spill og trening

Rekruttering på damelaget





Sende ut brev til aktuelle spillere for damelaget.
Arrangere et spillermøte.
Vi foreslår en sosial tur i oppstarten for damelaget.
Søknad om ekstra støtte fra Hovedstyret
Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

Rikke Strandli er interessert å trene jenter 16 neste år.
Tor Magne sender ut innkallelse til trenermøtet som er 24. april klokken 18.00.

25 -19 Organisasjon.’
Klubbhuset, informasjon om oppstartet arbeid.
Spill og trening tar kontakt med Elise på klubbhuset og tar en økt alene med henne.
Blomstersalget: Ingrid, Jorun og Nina Jerstad organiserer det.
Vi skal arrangere byttedag i september.
Vi stiller på fotballens styremøte onsdag 10. april kl 20.00. Temaet er samarbeid.

26 -19

Marked

27 -19

Årshjulet

Søke Lions om toårig støtte.
Utbetale trenergodgjørelse.
Klubbens frist for påmelding av lag og innmelding av dommere til regionens serier og
miniserien.
Gi beskjed om at det ikke kan spilles kamper i hallen første helg i september og siste
helg i oktober.
Reservasjon på grunn av fellesturneringen.
Sende ut lapper om blomstersalg.
Håndballgallaen.

28-19

Eventuelt

Dugnad på palmesus : Ingrid legger ut på facebook på dame og herresiden.

Fotballens møte: Onsdag 10. april klokken 20.00
Trenermøte: Onsdag 24. april klokken 18.00
Neste styremøte: Tirsdag 7.mai klokken 18.00 20.00
Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

