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GREIPSTADIL. NO 
Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 10. september 2019  

Til stede: Ingrid Knutsen, Jorun Gundersen, Laila Bratteland, Linn Mari 

Gundersen og Line Follerås Nyborg 

 

50-19   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

 

51 -19    Økonomi 

Søknad ekstra kulturmidler er sendt til hovedstyret. 

Søknad om Alle med, vi søker om mer siden vi vet at det vil kommer mange vi må 

hjelpe neste år. 

Søknad om å få dekket egenandelen til Tornby for to spillere ble innvilget. 

  

52 - 19    Spill og trening 

Vi må sende ut skjema om tillatelse til å bli tatt bilde av. 

Klubbhåndboka er blitt veldig bra. 

Tornby: Vi fyller tilhengeren torsdag ettermiddag utenfor hallen.  

Jorun sender mail til Hege om å sende ut pakkeliste på Facebook. 

Dopapirsalget gikk fint.  

Linn Mari tar oppstart med nye lag. 

Oppstart: invitere både jenter og gutter 6 og 7. 

Det er vanskelig for en del spillere på jenter 7 å rekke treningen 15.30. 

 

53 -19   Organisasjon.’ 

Musikkanlegget står i det tredje skapet nede i hallen. 
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Trenernøklene går ikke til skapet men styrenøklene gjør det. 

I våre to skap står det klister og annet utstyr pluss sekretariatet og pc. 

Vi sendte ut to forskjellige politiattester, så det ble litt rot. Nå er rett skjema sendt 
ut til alle trenerne. 

Dato for foreldremøtene og foreldrekontaktmøte. Ingrid avtaler med Tor Magne 
og Jorun og finner en dato. 

Uke 44 skal skytterlaget ha arrangement og bruke kafeen. 

Det er en herrekamp den helgen lørdag klokken 14.30 og derfor må vi ha tilgang 
til garderobene. 

Vi må også kunne hente ut utstyr fra styrkerommet. 

 

54 -19    Marked 

Aktuelle kandidater. Håvard er på saken. 

 

55 -19    Årshjulet 

Faktura treningsavgift: vi må sjekke med Tor Magne om han har fått inn listene fra 

lagene. 

17. mai komite: Ingrid skriver mail til kommunen om det er blitt avklaring rundt 

arrangementet. 

 

56-19    Eventuelt 

Byttedag i november, lage noe sosialt rundt det. 

Vi kjøper inn noen ny softballer og pumper. 

Vi kjøper inn toastjern og nytt vaffeljern. 

Jorun prøver å finne fine plastbeger til servering av frukt.  

I løpet av uke 39 prøver vi å gjennomføre foreldremøtene 

 

Felles styremøte med fotballen klokken 18.00 i hallen onsdag 25. september. 

 

Nytt styremøte: Tirsdag 8. oktober 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 
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