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GREIPSTADIL. NO 
Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 07. juni 2022 klokken 19.00 til 21.00. 

Tilstede: Kenneth Tønnesland, Monika Strandli, Randi Lian, Hilde L. Sunde, Nina Frigstad, 
Iril Berge Hansen, Odd Erik Skomedal og Stian Horn. 

 

42 -22   Referat fra forrige møte  

• Godkjent 

43 - 22    Økonomi 

• Gjennomgang av økonomien. 

• Overskuddet etter blomstersalget er på 52420 kroner. 

• Det er kommet inn sponsorpenger fra Søgne og Greipstad sparebank på 45000 

kroner. 

• Søgne og Greipstad sparebank sponset også mat til sesongavslutningen med 10000 

kroner. 

• Vi har fått inn 16000 kr fra Kristiansand kommune. 

• Vi har betalt 50% av startkontingent til serien. 

• På vegne av TH-laget har vi søkt Norges idrettsforbund, Lotteri- og stiftelsestilsynet 

om tilskudd på 20000 kr til landsturneringen i september. 

• Vi skal høre med hovedstyret hva håndballstyret kan bidra med av økonomisk støtte 

ifm. Landsturneringen. De har påmeldt to lag og egenandel er 1750 kr per spiller.  

 

44 - 22    Spill og trening 

 

45 - 22   Organisasjon 

• Sesongavslutningen 01.06.22 var en suksess. Programmet bestod av 

kanonballkamper og servering av pizza fra Pizzabakeren. Det var høy musikk på 

anlegget og god lagånd i hallen. Finalen til slutt var mellom J15 og trenerne, og 

avslutningsvis var det medaljeutdeling til spillere/trenere og foreldrekontakter.  
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• Festkvelden 14.05.22 ble en flott kveld. Styret, trenere og foreldrekontakter kom 

sammen og hadde en evaluering av sesongen, ble bedre kjent og koste seg med god 

mat.  

• Blomsterdugnaden: Neste gang vil vi være mer i forkant, og organisere bedre i 

forhold til bestillingsskjema, betaling og utdeling. Fint og være tidlig ute, også med 

tanke på Aasen gartneri sin beholdning.  

• Vi trenger fortsatt dommerkontakter og leder i håndballstyret.  

• Stian Horn og Tone Ramsland har meldt seg til å bistå med oppgaver knyttet til 

organisasjonen.  

 

46 - 22    Marked 

• Inntekt fra kalendersalg utsettes til neste møte. 

• Vi sender ut faktura til skiltsponsorer kommende sesong. 

 

47 - 22    Årshjulet 
 
 

48 - 22    Eventuelt 

• Gjennomgang av nøkler til styremedlemmer.  

• Gjennomgang av de ulike rollene i styret – hvem gjør hva.  

Oppdatert oversikt er sendt til ansvarlig for nettsiden.  

• Det hadde vært gøy å få inn flere konkurranser i håndballen.  

Dette tas inn i årshjulet, og snakkes mer om med trenere og spillere.  

 

 

Nytt styremøte: 09. august 

 

Referent: Iril Berge Hansen 

 

 

 

 

 


