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Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 7. mai 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. 

 
29-19   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

 

30 -19    Økonomi 

Gjennomgang av økonomien. 

87 000 kroner på bok. 

HU-laget sitt budsjett for landsturneringen går i balanse. 

Jan Erik foreslår at vi bytter leverandør for varer til kiosken.  

Ingrid diskuterer bytte av leverandør med fotballstyret. 

Neste frist for å søke om støtte fra Inkluderingsfondet er 1. september. 

 

31 - 19    Spill og trening 

Det var 18 stykker som stilte på møtet for damelaget. 

Det er syv helt sikre spillere neste år og fem som er usikre. 

Det var en god del om prat om hvilken divisjon det skulle satses mot på sikt. 

Det søkes om å rykke opp til tredje, men søknaden evalueres i januar. 

En mulighet for sesongen 20/21 er å melde på et lag U20.  Det er en breddeserie for 

å beholde spillere og er et alternativ til å melde på et lag i 5. divisjon. 

 

Jenter 2008 ønsker å dra en tur til Danmark i sommer. 

De må lage en plan for aktiviteter de skal på i sesongen. 
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Det er ikke lov å selge ting på dørene for å dekke egne cuper utenbys. 

Dette må løses ved slag av vafler eller ta på seg arbeidsdugnader. 

Det må også tas opp i foreldregruppa, hvis ikke det allerede er gjort. 

 

Herrelaget er påmeldt i fjerde divisjon og de er ti sikre spillere. 

. 

Når det gjelder stipendordning for unge trenere blir stipendet slik: 

5000 kroner i året pr trening uka. Det settes et øvre tak på tre treninger i uken. 

Dermed er maks stipend 15 000 kroner i året. 

Det lages et skjema for søknad til stipendordningen. 

  

32 -19   Organisasjon.’ 

Klubbhuset, informasjon om oppstartet arbeid. 

Elise fra Klubbhuset er veldig fornøyd med arbeidet som blir gjort. 

Hege og Linn Marie lager avtaler/forventninger for trenere og spillere.  

I tillegg jobber de med et informasjonsskriv som skal være en hjelp for trenere. 

Informasjonsskrivet er spesielt rettet mot de som starter opp som trenere for første 

gang. 

Felles modul om rekruttering 14.5.19. Det drar tre stykker fra styret. 

 

Blomstersalget: det ser ut som om det blir cirka samme salget som i fjor. 

 

Fellesturnering i Tornby: 

Egenandelen blir på 1500 kroner for spillere og for medlemmer av styret som drar 

ned. 

Vi dekker tre voksne pr lag. 

Dopapirsalg, pris og alternativer må gis til Jorun. 

 

Mal på facebook- gruppene: Greipstad håndball jenter 2010. 

 

Det er fire dommere fra klubben som ønsker å dra på veteran NM.  

De får en egenandel lik det spillere og medlemmer av styret som   
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drar på tur i 2019 har, 1500 kroner pr person. 

 

Det var flere fra håndballstyret som var på et samarbeidsmøte med fotballen. 

Vi prøver å lage en avtale sammen om samarbeid i forhold til sesongene, 

treningstider osv. 

Avtalen vår med leverandør av treningsutstyr går ut og det må fremforhandles en ny 

avtale. 

 

Vi har en avtale om at fotballstyret og håndballstyret skal ha et nytt møte til høsten. 

 

Evaluering av håndballgalla: 

Forslag om å ha gallaen fra 13-14 år og nedover. De eldste har vært på den mange 

ganger og bør muligens få et annet tilbud. 

Et alternativ kan være å arrangere turnering i hallen med miksa lag og pizza etterpå. 

 

Draktene leveres inn til Laila, helst samlet pr lag. 

Laila sender ut informasjon på trenersiden. 

 

33 -19    Marked 

 

34 -19    Årshjulet 

Ingrid har søke kommunen om treningstider. 

Puljeoppsettet er ikke kommet enda. 

 

35-19    Eventuelt 

 

Neste styremøte: Tirsdag 4. juni klokken 18.00 til 20.00. 

 

 


