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GREIPSTADIL. NO 

Referat styremøte – Håndballgruppa 

Torsdag 10. februar 2020 klokken 18.00 – 20.00. 

Til stede: Ingrid Knutsen, Tor Magne Breland, Linn Mari Gundersen, Odd Erik Skomedal, Jan 

Erik Tønnesland, og Line Follerås Nyborg 

 

8-20   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

 

9-20    Økonomi 

Gjennomgang økonomi. 

Vi må øke budsjettet for utstyr neste år. Det er bestilt inn 250 draktsett. Prisen for drakt og 

shorts enda ikke klar, men vi går ut ifra cirka 1000 kroner pr sett. 

31 trenere/styremedlemmer får dresser. 

Vi øker ikke treningsavgiften i 2021/22 på grunn av økte sponsorinntekter. 

Vi søker om støtte til utstyr fra lokalbankfondet. Vi trenger deksel foran klokken, sykler til 

styrkerommet, balanseputer og treningsstrikk. Vi trenger mål og fang-nett til kortbane. 

Regningene til sponsorene blir sendt ut snart. Fotballen og håndballen må sende ut separate 

regninger. 

Håndballen har tradisjonelt hatt forfall på sine skilt-sponsorer i juni, vi må passe på at de ikke 

får regningen dobbelt. Utgåtte skilt er tatt ned i hallen, men noen skilt fra de nye 

hovedsponsorene må opp.  

 

10 - 20    Spill og trening 

Vi har fått en forespørsel fra AK 28 om samarbeid om 04 guttene neste år.  

Vi må ha spillermøte for gutter 16 sammen med herrelaget og jenter 16 sammen med 

damelaget. 

Det blir startet opp ei dommergruppe for aktivitetsserien, Tor Magne og Martine leder 

gruppen. 
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11 -20   Organisasjon.’ 

Organisering av 17.mai: Det har vært et oppstartsmøte og vi venter på dato for neste møte.  

Når det gjelder registrering av spillere som ikke er norske statsborgere i Min idrett, så kan vi 

sannsynligvis ikke registrere inn disse spillerne selv. Ingrid tar kontakt med Elise i klubbhuset 

for å få vite på hvordan det skal gjøres.  

Representanter fra jenter 16 har sagt ja til å se på hvilke oppjusteringer vi må gjøre i 

styrkerommet. 

 

12 - 20    Marked 

 

13 - 20    Årshjulet 

Vi stiller med to representanter på regionalt håndballting i Kristiansand. 

 

14- 20    Eventuelt 

 

Delårsmøte: torsdag 27.2.20 klokken 18.00 i kafeen i Nodelandshallen. 

Hovedårsmøte: torsdag12.3. 20 klokken 19.00 i kafeen I Nodelandshallen 

Nytt styremøte: 17. mars klokken 18.00. 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 

 

 

 

 


