
 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

 

GREIPSTADIL.NO 
Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 18. mai 2021 klokken 19.00 til 21.00. 

Til stede: Atle Rønning, Monika Strandli, Odd Erik Skomedal, Laila Bratteland, Tone Elefsen  og Line Follerås 

Nyborg 

 

28 -20   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

 

29 -20    Økonomi 

Gjennomgang av økonomien. 

Overskudd blomstersalg på kr. 34029,25 

Det er kommet inn 45 000 kroner i sponsorpenger fra Søgne og Greipstad Sparebank. 

Vi venter på vår del av øvrige sponsorpengene fra fotballgruppen 

Vi satser på Visma eAccounting som regnskapsprogram 

Vi betaler 10 000 kroner i påmeldingsavgift på Tornby 

 

30 - 20    Spill og trening 

Jenter 2012 kan trene sammen med 2011, men de må stille med en forelder som kan være 

med på treningene/kampene. 

Lagsituasjonen til gutter 2006. Det er ikke aktuelle spillere fra Søgne og Framsteg som kan 

hjelpe oss. Det meste aktuelle er et samarbeid med KIF. Vi må finne ut hvordan dette kan 

gjøres i forhold til sponsorer. Atle tar kontakt med regionen og Odd Erik med Kjetil Skistad for 

å få råd. 

 

 

 

 

31 - 20   Organisasjon.’ 



 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

Blomsterdugnaden er gjennomført. Vi ser at vi kan øke salget betraktelig. Vi velger å ha et 

trener/foreldrekontaktmøte der det blir opplyst om fordeling av arbeidsoppgaver ved 

sesongstart. 

Tornby: Vi har betalt påmeldingsavgift til Tornby.  

Trenerstipend: Det blir gitt 5000 kroner i året pr trening i uka, maks 15 000 kroner i året. Da 

må også de som mottar stipendet være villig til å ta trenerkurs (som blir betalt av klubben). 

Vi går ut og spiser med Håndballen 18 eller 19 juni. Vi undersøker hva som er ledig. 

 

32 - 20    Marked 

Sponsorpengene begynner å komme inn. 

Vi må bestille treningsdress til nye styremedlemmer/ trenere. 

Vi bestiller overtrekksdresser og keeperdrakter. 

  
 

33 - 20    Årshjulet 

Høringsfristen puljeoppsett til klubbene. 

Betalingsfrist for 50 % av startkontingenten til serien er i juni. 

Forberede toalettpapirsalg til å dekke egenandel Tornby. 

Forslag til Kick off: blåtur, padling, turnering, Vipers, kake, konsert, måle hvor hardt man 

kaster,  

 

34- 20    Eventuelt 

 

Nytt styremøte: Tirsdag 15. juni klokken 19.00 til 21.00 

 

 


