GREIPSTADIL. NO
Referat styremøte – Håndballgruppa
Tirsdag 14. november 2019 klokken 18.00 til 20.00.
Til stede: Ingrid Knutsen, Jorun Gundersen, Tor Magne Breland, Linn Mari Gundersen, Odd
Erik Skomedal, Jan Erik Tønnesland, Laila Bratteland og Line Follerås Nyborg

64-19 Referat fra forrige møte
Godkjent

65 -19

Økonomi

Faktura på treningsavgift er sendt ut.
Gjennomgang av økonomien.
Vi har fått tildelt 11 300 kr fra inkluderingsfondet.
Vi har 3 000 kroner igjen fra tidligere bevilgninger.
Penger som er tjent inn på dugnadssalg er ikke personlig, de tilhører laget.
Trenerstipendet er for å stimulere unge til å trene lag.
Vi har fått tildelt kulturmidler på 55 500 kroner.

66 - 19

Spill og trening

Vi må oppspore og sende ut samtykkeskjema for å bli tatt bilder av.
Tor Magne kaller inn til trenermøte onsdag 4. desember, 18.00 til 20.00.
Jenter 11 ønsker å dra på cup i Bø.

67 -19 Organisasjon.’
17. mai: kontaktperson i kommunen Lisan Gjendem.
Styret har vært representert på fire foreldremøter.
Romjulsturneringen 27. desember.
Ingrid tar kontakt med Hege Enger.
Odd Erik skaffer informasjonsskilt om dommerens rolle som vi kan ha i hallen.
Valgkomité, vi må finne aktuelle kandidater.
Det er fem i styret som er på valg.
Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

68 -19

Marked

Utgåtte reklameskilter er tatt ned og de nye skiltene er hengt opp.
Visjonen til markedsgruppen er at Greipstad idrettslag skal være helt likt kledd. Fotballen og
håndballen skal ha likt tøy og like reklamer. De håper på at vi skal få åtte store sponsorer
som skal være på ryggen
Det betyr at ingen lag kan skaffe seg egne sponsorer for å for eksempel lage seg en egen
jakke.
Vi må finne ut hvor mye inntekt vi får av sponsorer og skiltreklamer, for å kunne sette opp
neste års budsjett, samt finne ut hva kostnadene blir for å skifte ut alle draktene.
Vi må påse at alle som spiller kamp har draktsett med rett reklame på.

69 -19

Årshjulet

Vi ønsker å fornye Håndballgallaen.
Vi ønsker innspill fra trenerne og tar det opp på trenermøtet.
En idé kan være å nominere årets lagspiller, årets dommer, årets blinkskudd osv.
Vi avventer men å bestille lokale til Gallaen, til vi vet mer om innholdet.

70-19

Eventuelt

Det bør stille representanter fra Greipstad idrettslag på Idrettsgallaen. Hovedstyret bør
avgjøre hvem som skal stille, men det bør være representanter både fra fotball og håndball.
På grunn av bygging av nytt kulturhus så kan en ikke bruke gymsalen på Nodeland fremover,
det kan øke presset på treningstider i hallen.

Det er satt av 15 millioner i budsjettet til ny hall på Hortemo i 2021. En ny hall på Hortemo er
viktig for at barn og unge i nærområdet skal kunne ha et godt treningstilbud hele året.
Håndballstyret er meget positive til at en slik hall blir prioriter.

Felles styremøte med fotballen klokken 17.00 på klubbhuset på Hortemo 20.
november.
Nytt styremøte: tirsdag 10. desember klokken 18.00 til 20.00.

Referent: Line Follerås Nyborg
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