GREIPSTADIL. NO
Referat styremøte – Håndballgruppa
Tirsdag 22. juni 2021 klokken 19.00 til 21.00.
Til stede: Atle Rønning, Ingrid Knutsen, Odd Erik Skomedal, Kenneth Tønnesland, Laila Bratteland, Tone
Elefsen Hansen og Line Follerås Nyborg

35 -20 Referat fra forrige møte
Godkjent

36 -20

Økonomi

Gjennomgang av økonomien.
Vi har fått inn 12 000 kroner fra hovedstyret, som de igjen har fått av Søgne og Greipstad
Sparebank til Kick off.

37 - 20

Spill og trening

Gutter 2006 går inn i et samarbeid med KIF. KIF ønsker spillerne og at Daniel blir med som
trenerne. Våre gutter står som medlemmer i Greipstad og betaler medlemsavgift til
Greipstad. KIF organisere resten. Greipstadguttene skal delta på fellesdugnader for
Greipstad. I tillegg kan det bli lagsdugnader hvis de skal på cup.
Herrelaget har fått to keepere, og er dermed 13 spillere.
Kenneth undersøker om en treningsApp Bjarte Myrhol har, kan være aktuelt for trenerne og
spillerne våre.

38 - 20 Organisasjon.
Kick off. Mesternes mester.
Målet er både å få tilbake spillerne som har sluttet og å få nye spillere.
Vi griller pølser og deltagerne får brus og kake.
Miniturnering for 2011 – 2014 års-kullene. Det er forslag om å arrangere det den helgen de
eldre lagene er på Tornby 17.- 19. september.
Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

Vi har ikke lov til å oppbevare politiattestene, men vi må ha en oversikt over hvem som har
levert. Alle som er i kontakt med spillerne skal ha politiattest. Det vil si de voksne, som
hjelper til på treninger eller er med som kontaktperson på for eksempel Tornby.
Dugnad for å dekke inn egenandelen til Tornby. Odd Erik tar kontakt med Svein Arild, med
tanke på dopapirsalg.

39 - 20

Marked

Det er sendt ut regning til alle skiltsponsorene i hallen.

40 - 20

Årshjulet

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

41- 20

Eventuelt

Dyreparkparkcup 20- 22 august.
Turneringen i Tornby er 17.- 19. september.
Kick Off fredag 3. september klokken 17.00.

Nytt styremøte: tirsdag 17.8. 21 klokken 19.00 – 21.00

Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

