
 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

GREIPSTADIL. NO 

Referat styremøte– Håndballgruppa 
Tirsdag 03. mai 2022 klokken 19.00 til 21.00. 
  
Tilstede: Kenneth Tønnesland, Monika Strandli, Randi Lian, Hilde L. Sunde, Nina Frikstad, 
Iril Berge Hansen og Linnea N. Birkeland. 

 

35 - 22   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

 

36 - 22    Økonomi 

Gjennomgang av økonomien – utsatt til neste møte.  

 

37- 22    Spill og trening 

Følgende treningstid er søkt for neste sesong: 

- Nodelandshallen mandag-torsdag kl.16.00-22.00 og fredag kl.16.00-20.00 

- Rosseland Gymsal tirsdag og torsdag kl.17.00-19.00 

 

Følgende lag er meldt på til neste sesong: 

- TH 1 lag Kortbane 

- TH 1 lag Storbane 

- Herre 4.div 

- Dame 4.div 

- G8, f.2014 

- J 8, f.2014 

- J 9, f.2013 

- G10, f.2012 

- J11 2.lag i øvet, f.2011 

- J12 Bredde, f.2010 

- J14 A-serie, f.2008 

- J15 Bredde, f.2008 

 

Samarbeidsavtale med Våg pågår. 



 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

 

38 - 22   Organisasjon 

Vi trenger leder i håndballstyret. Vi ønsker å få en egen valgkomite som kan rekruttere 

medlemmer til styret. Vi prøver å skaffe noen navn til neste styremøte. 

Det er sendt ut lapper om blomstersalg. Fra neste år burde vi reklamere bedre om hvorfor vi 

selger blomster. Slik at folk vet at det er Greipstad idrettslag sin hoved-dugnad, og ikke til 

cup eller annet.  

Tornby cup: Turen er booket og styret reiser med. Tre lag er meldt på; jenter 11, jenter 12 og 

jenter 14.  

 

39 - 22    Marked 

Inntekt fra kalendersalg – ikke noe nytt og utsettes til neste møte. 

 
40 - 22    Årshjulet 
Styreleder har søkt om treningstid for neste sesong. 
 

41 -22    Eventuelt 

Det foreslås at vi har en avsluttende cup før sommeren. Kanskje en kanonballcup slik at 

også de minste kan bli med. Dette er under planlegging.  

 

14.05 blir det festkveld for styremedlemmer, trenere og foreldrekontakter. Det blir evaluering 

av sesongen, tanker om fremtiden og brainstorming om hvordan vi kan løfte Greipstad 

håndball «til nye høyder» igjen. Etterpå blir det servering av tapas og hyggelig sosialt 

samvær.  

 

17.mai: Vi er påmeldt til Folketoget. Oppmøte ved pumpehuset kl. 13.15. Det legges ut 

oppfordring i gruppene på facebook om å stille opp i drakt og med håndball.  

 

Nytt styremøte: tirsdag 7.juni klokken klokken 19.00 – 21.00 

 

 

Referent: Iril Berge Hansen 


