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Referat fra styremøte nr. 6 
2. februar 21 

   Tilstede: Anita, Gina, Runa, Jan Håkon, Gry og Eva 
 
 
Saker: 
 
Sak 3:  Koronaregler 
Vi oppfordrer fra uke 6 at barna deltar på trening uten foresatte. 
Gina informerte på GHKs facebookside. 
 
 
Sak 6:  Rekruttering  
Vi er blitt kontaktet i forbindelse med håndball for gutter i årskull 2008 – 11. 
Gry lager lapper og mailer til skolene. 
Vi ser an interessen, men tenker de inn på treningsgruppe sammen med J11 i første omgang. På 
sikt eget lag og egen trening, hvis interessen viser seg å bli stor. 
 
Vi drøftet også å gjøre framstøt for å rekruttere innvandrere, men tror ikke grunnlaget er stort nok. 
 
 
Sak 20: Dopapirdugnad 
Klubben har pr.i dag èn pall med dopapir stående på lager. 
Det ble foreslått å selge dopapir på Skei i påska. 
 
 
Sak 22: Turneringer 
Det er lagt ut påmelding til Starum-cup. Arrangementet foregår siste helga i august.  
Det ble bestemt at Gina melder på alle lag fra G/J 8 og oppover.   
 
 
Sak 25: Verv i klubben 
På årsmøtet ble det bestemt at styret overtar jobben å finne erstatter for Jan Leo Bjørnstadjordet. 
Styret foreslår å fri Anders Wold fra dugnadsjobben, og spørre om han kan erstatte Jan Leo. 
Gry tar dugnadsjobben, og informerer Anders om styrets forslag.  
 
 
Sak 28: Årshjulet  
Årshjulet er ferdig. Legges ut på hjemmesida. 
 
 
Sak 29: Fondsmidler/Støtte- og tilskuddsordninger 
Sparebankstiftelsen, har løpende frist. Gina søker om nye drakter til hele klubben. 



Idrettsforbundet; - Anita søker spillemidler på utstyr (mål) 
Håndballforbund; - Gina søker oppstarttilskudd 10 000 til TH 
Gjensidigestiftelsen: - Anita sjekker ut hva det er 
 
Jan Håkon Amlien hører med kommune og Renate om flere tilskuddsordninger klubben kan søke. 
 
 
Sak 32: Tilrettelagt håndball 
Denne saken var oppe i styret fjor også, men ble utsatt pga covid-19. 
Trenere er på plass siden Anita og Gina vil ta trener-1-kurs, og kan tenke seg å trene en slik 
gruppe. 
Gry vil sette i gang med å kontakte deltakere.  
Vi snakket om å ta kontakt med GD for å reklamere for tilbudet. 
 
 
Sak 33: Brønnøysundregisteret 
Hilde jobber med saken.  
 
 
Sak 34: Overlapp/Nye styremedlemmer 
Overlapping Runa/ Jan Håkon.  
Gina ringer og overfører nøkkelkort fra Runa til Jan Håkon. 
Perm og nøkler ble overlevert. 
 
 
Sak 36: Nøkkelbokser 
Det meldes om at noen lag tar med seg håndballene hjem. Skyldes mangler på nøkler.  
Det kom forslag om å erstatte bruken av hengelås på utstyrsrommet og ballrommet med 
nøkkelbokser.  
Jan Håkon ordner nøkkelbokser og hengelås m/ 4 nøkler. Èn nøkkel skal følger boksen, en til 
leder, en til materialforvalter og en til sportslig leder. 
Det betyr at Jan Håkon kan kreve inn igjen nøkler fra oppmennene, og levere tilbake til 
vaktmester. 
 
 
Sak 37: Utstyrsrommet 
Utstyrsrommet blir veldig fort rotete. Vi diskuterte om det ville hjulpet med flere hyller, knagger 
samt «dette rommet inneholder…»-lapper. 
Anita snakker med Steinar ang. lys.  
 
 
Sak 38: Registrering  
Det har kommet forslag fra en oppmann å bruke digital registrering på trening. 
Styret mener det medfører mye ekstra jobb med å legge inn alle treninger som arrangement, skrive 
ut qrl-koder osv, så vi vil fortsette med at oppmennene fører treningsframmøte på liste. 
 
Vurderer å åpne for registrering ved kamper. 
 

 
Sak 39: Hjemmeside 



Gry holder på å rydde og omorganisere litt på hjemmesida. 
 
 
Sak 40: Trenerkurs 
Digitalt trenerkurs starter torsdag. 
Gina og Anita har meldt seg på. 
Anita kontakter Ingrid, Viljar, Marco som også bør ta kurset.  
 
 
 
 

 
 

Neste styremøte: mandag 8.mars, kl. 18 
 

Referent: Eva 


