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VÅR HOVEDSPONSOR 

 

   

 

GREIPSTADIL. NO 

Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 10. desember 2019 klokken 18.00 -20.00. 

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

Odd Erik Skomedal, Jan Erik Tønnesland, Laila Bratteland og Line Follerås Nyborg 

 

71-19   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

 

72 -19    Økonomi 

Gjennomgang økonomi 

Inkluderingsmidlerne er kommet inn. 

178 000 kroner er kommet inn fra treningsavgiften. 

 

73 - 19    Spill og trening 

Dugnad for enkeltlag: pengene skal inn på håndballens kontonummer. 

Bruk av kulturmidler: oppgradering av styrkerommet. 

Vi ber noen av dem som bruker rommet om hjelp til å se på hva som skal fjernes av utstyr og 

hva som må kjøpes inn. Det er allerede etterlyst vekter som er tilpasset forskjellige styrker.  

Oppblåsbare forsvarspillere ønskes. 

Det er bestilt stenger, klips og vektballer. 

Vi merker ikke opp til kortbane. 

 

74 -19   Organisasjon.’ 

17. mai komiteen har første møte 10. desember, de skal ha møte i Songdalen i januar. 

Ingrid tar kontakt med kulturkomiteen. 

Odd Erik bestiller inn pizza og brus til juleturneringen. 

Påmeldingsfrist til juleturneringen er 15. desember. 

Oppsummering av fellesmøte med fotballen.  

Noen aktuelle kandidater til styreverv blir kontaktet. 

Håndballgallaen blir 24.04.20 

Dato for delårsmøte torsdag 27. februar klokken 18.00. 

 



 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

75 -19    Marked 

Treningstøy kan bestille i januar. 

Øystein har bestilt noe treningstøy som trenerne kan prøve. 

Det er lang leveringstid på draktsett, og fotballen håper på å ha de nye draktene ved 

sesongstart. 

Vi trenger cirka 200 draktsett. 

Vi samarbeider med fotballen om suppleringssett. 

Vi bør ha et bevisst forhold til valg av draktnummer, slik at det ikke kolliderer med 

draktnummer når spillere hospiterer opp på lag. 

Sponsorer melder om at de får positive tilbakemeldinger fra personer som har sett at de 

sponser fotballen og håndballen. 

 

76 -19    Årshjulet 

Tidfeste kursing av dommere på høsten. 

 

77-19    Eventuelt 

Håndboka må revideres før årsmøtet. 

Vi trenger ny stoler til sekretariatet. 

Sitteunderlag til publikum. 

 

Nytt styremøte: Tirsdag 14. januar klokken 18.00 – 20.00. 

Dato for delårsmøte torsdag 27. februar klokken 18.00. 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 

 

 

 

 


