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GREIPSTADIL. NO 

Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 8. september 2020 klokken 18.00 20.00. 

Til stede: Atle Rønning, Monika Strandli, Linn Mari Gundersen Ramsland, Håvard Rygg, Odd Erik Skomedal, 

Laila Bratteland, Tone Elefsen Hansen, Anna Marta Szyc og Line Follerås Nyborg 

 

36-20   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

37-20    Økonomi 

Vi hadde xxxx kr på konto pr 31-08-2020.   

Vi har betalt betalt for draktene, faktura fra Gil fotball kom i august. 

Anna Marta skal på økonomikurs som er arrangert av NIF for kasserere- 17.09.2020. 

Det er kommet ordrebekreftelse som gjelder utstyr til styrkerommet. - kostnad ca. 87000 kr- vi 

venter på faktura/utstyr enda.  

Vi venter fremdeles på betaling fra Hummelcup (jenter 2008).  

 

31 - 20    Spill og trening 

Organisering av kamper etter Koronaregler: 

Vi holder garderobene stengt. Det er kjøpt inn spritdispenser til bruk når vi arrangerer kamper. Den 

ligger i skapet i hallen. Det er ikke lov med publikum.  

Ved enkeltstående kamper der bortelaget har lang reisevei kan det gis tillatelse til at sjåførene til 

bortelaget kan vente i kafeen. Da må hjemmelaget stille både med en vakt i døra, en vakt i 

garderoben og to til å ta sekretariatet.  

Det må leveres lister på alle spillere og trenere til hver kamp, samt at navnet på alle som venter i 

kafeen må skrives opp. Dette skal og sendes til Linn Mari. 

Når det er flere kamper etter hverandre kan ikke sjåfører slippes inn.  

Det er bestilt inn kampvertvester. 



 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

Fotballstyret og håndballstyret har gjort en avtale om hva som regnes for hovedsesong for håndball, 

og fotball og hvordan det skal gjøres i mellomsesongen mellom sesongene. Dette må informeres om 

til trenerne.  Trenerne blir pålagt å samarbeide med den andre idretten, for å få dette til å fungere. 

23.09.20 er første hjemmekamp.   

10.10.20 er første helg vi skal ha kortbanehåndball. Vi har fått låne oppblåsbare mål fra regionen til 

første kamp. Disse hentes fredagen før kampen og leveres mandagen etter. 

Kampene er allerede satt opp med større tidsintervall enn det som var planlagt, for å lette til med å 

klare å organisere kampene etter smittevernsreglene. 

Oppstarten med 6 åringene er felles for håndball og fotball. Ronny Homme har ansvaret for 

oppstarten av 6 åringer i samarbeid med Kjetil Skistad i fotballen. 

Det er foreldremøte på klubbhuset på Hortemo torsdag 10.9 klokken 19.00. Vi må få en oversikt over 

hvor mange som ønsker å starte. 

Det er ledige tider på Rosseland tirsdag: 17.00 til 20.00, onsdager 19.00 til 20.00. Vi må ha en person 

som representerer fotball og en for håndball på hvert lag.  

 

 

32 - 20   Organisasjon.’ 

Atle oppdaterer laglister slik at de stemmer i Klubbadmin.  

Vi holder garderober og styrkerom stengt. 

Tone har kjøpt inn håndsprit til alle lagene. 

Utstyr til styrkerommet for 87 000 kroner er bestilt. 

Odd Erik sjekker pris på overtrekksvester. 

 

33 - 20    Marked 

Odd Erik tar kontakt for å organisere klubbkveld med Macron.  

 

34 - 20    Årshjulet 

Betalingsfrist for spillerlisens er 1. september.  

Anna Marta undersøker om treningsavgiften sendes ut gjennom min idrett.  

 

35- 20    Eventuelt 
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Vi må organisere et kurs i livesendinger for de nye lagene som skal begynne med livesendinger. 

 

Nytt styremøte: tirsdag 6. oktober 18.30 til 20.30 

Rydde styrkerommet: tirsdag 15.september klokken 17.00. 

Referent: Line Follerås Nyborg 

 

 

 

 

 


