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 Referat fra styremøte nr. 10 
18. juni 21 

   Tilstede: Nina May, Jan Håkon, Gina, Anita, Gry 
 
 
Saker: 
Sak 6:  Rekruttering 
Samarbeidsmøte med Follebu fotballlag, Gausdal fotballlag og Gausdal Skilag ble gjennomført 
8.juni. Gina og Eva deltok på møtet, og denne informasjonen kom tilbake til styret: 
Bruk tiden det tar for å planlegge godt og fremdrift for prosjektet.  
Fotball Follebu, Gausdal, Gausdal skilag deltok. Om dette samarbeidet fungerer vil det rekrutteres 
mange 6-7 åringer. 
Problemstilling: Sonelaget i fotball starter alt for tidlig og fører til at man må velge idrett for tidlig. 
Plukker spillere etter nivå, som igjen gjør at mange faller fra eller velger bort håndball. 
 
Informasjon til skolene  sendes ut på mail uken før skolestart. Oppdater den gamle med nye 
treningstider. Ta et par uker med vennekvelder på starten. Ansvar: Gry og Anita. 
 
Kast ballen- Forset skole eneste påmeldte skole i Gausdal. Gi denne informasjonen til FAU ved 
neste års satsning, gjerne ved at styremedlemmer spør om å få delta på møtene for å informere om 
prosjektet. Ansvar:  ?? 
 
Håndballskole i vinterferien. Bruke høsten på å planlegge og finne trenere.  
 
 
 
Sak 14:  Innkjøp 
Venter ønsker fra trenere etter tilbakemelding av lite utstyr. Lite aktivitet. Kjøpe 2 store 
«Berretter». Kjøpe tralle til å frakte de inn/ut av utstyrsrom for å unngå at de blir ødelagtà Jan 
Håkon sonderer terrenget. Makeover i utstyrsrommet, søpplekasser, kroker, merker plasserà før 
sesongstart!  
Behov for:  

- Små kjegler 
- Større hekker 

 
Satt av 40000 kr i budsjettet for 2021 til materiell sportslige aktiviteter. 
 



 
 
Sak 43: Pc-utstyr 
Vanskelig sak. Innspill fra Eva at i dagens samfunn at de fleste har noe utsyr, men ikke alle. 
Honorar for bruk av eget utstyr foreslått. Tanken var at det skulle bli enklere å få noen til å ta verv 
fremtiden fordi det ikke er krav om eget utstyr. Kostanden blir for stor, i tillegg til årlige utgifter 
til service og vedlikehold.   

Den andre tanken med dette var at da fulgte all dokumentasjon styre PCene med tanke på lagring 
og i sky. Løser dette med å fikse epostene tilknyttet websiden og lager ny adresse til hvert 
styremedlem og tilknytter dette til en teams bruker via webmailen. Ansvar: Gry à Webio  

 
Kjøper en pc til på deling og vurderer behovet på nytt igjen om et år. 
 
 
Sak 50: Budsjett 
 
Hilde oversendt resultatbudsjett pr dags dato. Status: lite aktivitet, derfor små utgifter. 
Sammenligning budsjett og resultat gir ikke mye mening mtp pandemisituasjon. Per nå pluss ca 
50.000.  
Vi ligger bak på medlemsavgift og treningskontigent i forhold til budsjettet pga få medlemmer. 
Dette håper vi at vil øke til høsten både med nye spillere og støttemedlemsskap. Fakturaer er sendt 
ut og purret på de medlemskapene vi har, noen har fortsatt utestående, purres opp igjen. 
 
G16 egne dugnadsmidler, finner ikke Hilde. Når sum bekreftes, tas det fra egenkapital, og vil ikke 
utgjøre noe på resultatregnskapet for 2021. Pengene trolig ført som inntekter og ikke merket som 
dugnadsmidler til laget.  
 
Egen konto for TH laget. En del innkjøp som merkes med dette. Prøver å finne hovedsponsor til 
dette laget, logo på drakter, etc.. Forslag til sponsorer som kontaktes: Gausdal land, Medby, 
Bruvoll. Det bør være en bedrift med viss størrelse for at det skal være interessant for sponsor. 
Gina snakker med en kontakt hun har. Siden det er en REMA 1000 liga for dette laget foreslås det 
å ta kontakt sentralt for å høre om sponsormidler. 
GHK går inn med sum til laget. Spørre Sporten om å sponse navnetrykk på draktene? Reel 
kostnad på laget, lager en kalkyle. Styret foreslår å ta 10000,- fra rekruteringsbudsjett, og 10000,- 
fra klubbkonto som ikke er budsjettert inn i 2021 budsjettet.  
Søke legater, stiftelser som finnes. Trolig en del å søke på siden fokuset på paraidrett er stort. 
 
Fin artikkel i GD søndag 20.juni, håper på enda flere spillere til høsten. 
 
Sak 51: Sesongoppstart 2021/22 
Det er viktig å ha en oversikt klar til sesongstart med all informasjon som trengs til 
trenere/oppmenn. Forslag om egen teamsgruppe til trener og oppmenn.  
Omvisning i hallen i de forskjellige rom slik at alle vet hva som finnes av utstyr og hvor. 
Lager et inforskriv på dette med ansvarsområder og alt som trengs å gis beskjed som deles ut til 
trener/oppmenn. Ansvar: Gry 
 
Oppstartsmøte x2 i septemberàInn i årshjulet. 
 
 



Klubben har meldt på lag til Starum Cup august for lag fra 9 år og oppover. Herrelag invitert på 
egen turnering. Gina lager informasjonsskriv om Starum. 
 
 
Sak 52: Lag/trenere 2021/22 
5-6 åringer: mangler trener 
Jenter 7 år: mangler trener? 
Gutter 8: Hilde gir seg, Kristine fortsetter som oppmann. Forslag til trenere drøftet.  
8 år:  Trener slutter kanskje- Gina jobber med saken. 
J9 og 10: oppmann klar, mangler trener, 
Jenter 11: 
Jenter 12 :  Geir fortsetter 
Jenter 14:  Erik og Hilde 
Herrelag:  Stig fortsetter. Oppmann? 
Damelag:  Hvem er det som skal spille og trene? Kontrakter skal underskrives. 
 
Gina fortsetter med å skaffe trenere. 
 
 
Sak 53:  Treningstider 2021/22 
Ikke klart. TH lag klart mandager 18.00-20.00 
Gina sender utkast innen tirsdag 22.juni til Anita. 
Gausdal Unikum trener mandager 17.30-19.00 
 
Sak 54: Kickoff 2021/22 
 
 
Forslag fra styret: Lik avslutning april, natturnering, natursti i hallen. Gjesteopptredener drøftet og 
foreslått. 
 
Dato foreslått 18.september- fortsetter diskusjon om hvem, hva, hvor på messenger/styregruppe. 
 
Sak 55: Gjennomgang av klubbhåndbokas instrukser for styremedlemmene 
Klare arbeidsoppgaver. Dele opp igjen til sånn det skal være. Feks treningsavgift purret mange 
ganger. Blir mye rot.  
Gått igjennom styrets arbeidsoppgaver. 
 
Sak 56: Adventskalender 2021 
 
Premiejakten gått strålende. Mange gode premier. Per nå 36 premier, målet er 48 slik at vi kan 
trekke 2 premier per dag.  
 
Trykking på DG-trykk Lasse. Innhente pristilbud- Gina ringer. 
 
Vi må ta nye bilder til kalenderen. Isbjørner. 
 
GOD SOMMER! 
 
Referent: Gry  


