
GREIPSTADIL.NO 
Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 20.april 2021 klokken 19.00 til 21.00. 

Til stede: Atle Rønning, Monika Strandli, Håvard Rygg, Odd Erik Skomedal, Laila Bratteland, Tone Elefsen 

Hansen, Irma Imamovic, Kenneth Tønnesland og Line Follerås Nyborg 

 

22 -20   Referat fra forrige møte  

Godkjent  

23 -20    Økonomi 

Gjennomgang av økonomien. 

Det er xxx kroner på konto. 

Det er nå Irma som disponere håndballens konto i Søgne og Greipstad Sparebank. 

Det er kjøpt inn fire bærbare PCer til styrearbeid. 

Vi fikk 15 000 kroner fra Søgne og Greipstad Sparebank sitt lokalbankfond til Kick off. 

 

24 - 20    Spill og trening 

Vi satser på å ha et damelag neste år. 

Vi trenger trener til gutter 12. 

Det er kun 9 spillere på gutter 15, og det er ikke alle som kan stille på alle kampene på grunn 

av at de spiller fotball i tillegg. Derfor må vi tenke alternativt for neste år. Mette undersøker 

med Søgne og Framsteg hvordan de ligger an på 2006-kullet. Gutter 15 er invitert av KIF til å 

være med i et samarbeid. Greipstad og KIF trener nå 1 til 2 ganger sammen i uka frem til 

sommeren.  

Vi trenger trenere til jenter 8. 

Reglene for dugnadspenger er slik at når et lag har opptjente penger, men ikke forsetter som 

et lag, kan de velge å bruke pengene til noe sosialt som en avslutning. Er det penger igjen 

etter dette og det er spillere som fortsetter på et annet lag i klubben, følger dugnadspengene 

tilbudet de spillerne får. Hvis det ikke er noen spillere som fortsetter, tilfaller 

dugnadspengene klubben. 

 

25 - 20   Organisasjon.’ 

Blomstersalget. Tone har sendt ut informasjon til foreldrekontakter som har ansvaret for å 

bringe det videre til lagene. Det blir utdeling av blomstene torsdag 6.mai. 

Tornby: Det er syv lag fra fem årsklasser som er sikre.  



Jenter 14 U15 C 

Jenter 13 U13 A og C 

Jenter 12 U13C 

Jenter 11 U 11 C og C 

  

Gutter 15 U15C 

Gutter 13 U 13 C 

 

Vi mangler trenere til gutten 13 og gutter 11 og 12 og det er derfor usikkert om disse 

årsklassene kan stille med lag 

Forslag til håndboka: Trenere rekrutteres blant foreldrene. Det er et foreldreansvar å finne 

trenere og lagledere til alle aldersbestemte lag. 

Alle trenere og styremedlemmer må registrer seg i min idrett.   

Medlemsavgift og treningsavgift blir sendt ut til høsten på min idrett. 

For å få trenerstipend må man være villig til å ta på seg trenerkurs.  

Vi må fastsette en sum per trening de unge trenerne skal få i stipend. 

 

26 - 20    Marked 

Klubbkveld. 

Pizza buffet på Egon koster 126,-/pers (31 500,- for 250 stk) 

Max 10 stk (nye regler gjeldene til medio mai) 

Vi prøver å organisere det til høsten på grunn av smitten. 

 

20 - 20    Årshjulet 

Reservasjon av kamper på grunn av fellesturnering 

Ikke kamper i hallen siste helg i oktober (høstmesse). 

Frist for å melde på lag og innmelding av dommere til regionens serie + miniserie 

 

27- 20    Eventuelt 

Nytt styremøte: tirsdag 18.mai klokken 19.00 -21.00. 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 


