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GREIPSTADIL. NO 
Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 8. oktober 2019 klokken 18.00 til 20.00. 

Til stede: Ingrid Knutsen, Jorun Gundersen, Tor Magne Breland, Linn Mari 

Gundersen, Håvar Rygg, Jan Erik Tønnesland og Line Follerås Nyborg 

 

57-19   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

 

58 -19    Økonomi 

Gjennomgang økonomi 

Det var avtalt Med ColorLine at vi fikk faktura for Tornby etter turen, dette fungerte godt. 

Utenom ColorLine gikk det ut cirka 90 000 til fellesturneringen. 

Hu- laget sin tur er oppgjort. 

Jan Erik etterlyser en sterkere kontroll av regningene han får tilsendt. At regningene fra Kiwi 

blir sendt både til Jorun og Jan Erik og regningene for utstyr til Laila og Jan Erik. Jorun sier 

ifra til Svein Arild, om at vi ønsker at de som handler skal kvittere. 

Når det gjelder å sende ut faktura på treningsavgift mangler vi noen laglister. 

Røde Kors ønsker at vi bruker koder på spillerne vi søker støtte for. 

Line tar kontakt med flyktningetjenesten. 

 

59 - 19    Spill og trening 

Evaluering Tornby. 

Det var for lite med en skaphenger til bagasjen. 

Noen lag var meldt på i feil gruppe, vi må informere godt om gruppevalg neste år. 

Vi må oppspore og sende ut samtykkeskjema for å bli tatt bilder av. 

 

Informasjon om oppstart for 6 og 7 åringer:  

Det var 12 spillere fra hvert kull. 
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Det fungerte veldig godt at noen hadde ansvaret for å trene spillerne og noen hadde ansvar 

for å informere foresatte. 

De har treningstid på Rosseland skole. 

Jenter 6: 17.00 – 18.00. 

Jenter 7: 18.00 til 19.00. 

Det er tre gutter på 7 års laget. 

Det er kommet til flere spillere etter at de startet opp. 

Ronny Homme trener 6- åringene. 

 

60 -19   Organisasjon.’ 

Når det gjelder 17. mai så det blir et møte rundt dette i oktober. Vi må avvente resultat av 

dette. 

Foreldremøter: Styret har vært representert på møte til jenter 9 og jenter 10,  

 

Oppsummering etter fellesmøte med fotballen:  

Fotballen og håndballen er blitt enige om en samarbeidsavtale. 

 

Informasjon fra hovedstyremøte: 

Peder Langfeldt er hentet inn i forbindelse med å lage ny strategiplan for hovedstyret.  

Strategiplanen skal utvides med blant annet en beredskapsplan ved ulykker. 

Hovedstyret skal jobbe videre med planen på neste møte. 

 

Bommen utenfor hallen bør være åpen under arrangementer. Det kan skje uhell som krever 

at hjelpepersonell må komme frem. 

 

Organisering av sekretariat under herre og damekamper: 

Nina Jerstad har laget en gruppe rundt damelaget, styret forholder seg til Nina. 

Nils Erik Sunde og Thomas Tønnesland har fått i oppgave å lage en tilsvarende gruppe for 

herrelaget. 

 

Vi øker ikke prisene så mye i kafeen siden vi har god økonomi for tiden. 

Spesielt gjelder dette sunne alternativer. 

Vi må forholde oss til å tjene inn det vi har vedtatt i budsjettet. 

Vi får 60 % prosent tilbake av det vi kjøper fra Bama på frukt og Smootie. 
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Vi har fått vektstang på minimålene slik de har på minimålene i Kristiansand. 

 

61 -19    Marked 

Macron kom med det beste tilbudet. 

Tilbudet blir tatt opp på styremøtet i håndballen og fotballen. 

De har butikk på Sør arena, den skal sannsynligvis bli utstillingsbutikk. 

Vi bør ha en kolleksjon liggende slik at spillerne kan prøve størrelsene. 

De skal sannsynligvis inn i en Sport 1 butikk på sørlandsparken og vi kan bruke G-sport i 

Søgne hvis vil. 

Håvard snakker med om fotballen om å informere spillere og trenere om at vi bytter 

utstyrsleverandør. 

 

 

62 -19    Årshjulet 

 

63-19    Eventuelt 

Skilt må tas ned i hallen 

Utstyr ønskes: hekker (de ønsker de som ikke er leddet) to sett overtrekksvester til junior og 

hoppetau. 

Jenter 6 har fått utdelt litt utstyr. 

Når vi eventuelt får penger til oppgradering av styrkerommet, tar vi en skikkelig opprydning 

der. 

 

Felles styremøte med fotballen klokken 18.00 i hallen tirsdag 5. november. 

 

Nytt styremøte: Torsdag 14. november klokken 18.00. 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 

 

 

 


