GREIPSTADIL. NO
Referat styremøte – Håndballgruppa
Tirsdag 16.februar 2021 klokken 19.00 til 21.00.
Til stede: Atle Rønning, Monika Strandli, Håvard Rygg, Odd Erik Skomedal, Anna Marta Szyc, Linn Mari
Gundersen, og Line Follerås Nyborg

8 -20 Referat fra forrige møte
Godkjent
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Økonomi

Gjennomgang av økonomien.
Vi har xxx på konto pr 31.1.21
Et lag skal på glasscup påmeldingen er betalt.
Årets regnskap er godkjent av revisor.
Monika Hagen har sagt ja til å være revisor neste år.
Det er vanskelig å sette opp budsjett for neste år, siden vi ikke vet når sesongene kommer i
gang på grunn av korona. Men vi tar utgangspunkt i at neste sesong går som normalt.
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Spill og trening

2014 kullet blir nå splittet opp i håndball og fotballag.
Det blir arrangert foreldremøte og da blir foreldrene informert, om at spillerene må
melde seg inn i Min Idrett på den idretten de skal spille.
Gutter 2009 og 2010, skal opprette eget lag.
De har nå spilt sammen med 2008 og 2007.
Vi må ha et spillermøte med jenter 16 (2004) og damelaget (som består av flest
2003) og se hvordan vi kan få til et best mulig tilbud til dem.
Preben Egeli ønsker å hjelpe til på trening to ganger i uka.
Vi bestiller inn drakter til 2012, 2013 og 2014 spillere.
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VÅR HOVEDSPONSOR

11 - 20 Organisasjon.’
Vi gjennomfører blomsterdugnad i år. Utlevering av blomster 6.mai
Tone undersøker til neste styremøte hvilke blomster vi kan velge i.
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Marked

Macron har åpnet ny butikk på Sørandsenteret og de lurer på om vi ønsker å ha en
klubbkveld for lagene der ute. Vi undersøker litt om hvordan vi kan gjør det til en
sosial kveld for spillerne også.
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Årshjulet
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Eventuelt

Nytt styremøte: Tirsdag 9.mars klokken 19.00 – 21.00
Årsmøte: Tirsdag 6. april klokken 19.00- 21.00

Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

