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Referat fra styremøte nr. 8 
12. april 21 

   Tilstede: Anita, Gina, Gry, Nina May og Eva 
 
Saker: 
 
Sak 9:  Kiosk 
Gjennomgang av kvitteringer. 
Forslag om at Hilde/Kantall inviterer Jan Håkon inn i PowerOffice-appen. 
 
 
Sak 12: Rydd og vask av ulike rom 
Nina snakker med kioskansvarlige om at de utfører rundvask før sommerferien. 
 
 
Sak 32:  Tilrettelagt håndball 
Utkast til invitasjon er laget og ble gjennomlest.  
Dato for bli-kjent-/besøksdager ble satt til tirsdag 4.mai, (kl. 18 – 19.30) og torsdag 20.mai (18 – 
19.30). 
 
 
Sak 41: Påsketurnering 
GHK gjennomfører sesongavslutningen som en mini-turnering for lagene i klubben.  
G-J 5-6 har valgt å avstå, og G16 har ingen motstander, så derfor får disse to lagene en liten 
påskjønnelse senere.  
 
Spilleoppsett: 

Lørdag:  
Oppmøte/ innslipp kl. 12.00, start 12.30,  
J7 – G7:  3*10 min, med 5 min pause 
Medaljer til spillere og blomster til 
trenere/oppmenn deles ut etter kampen. 
 
Oppmøte/ innslipp kl. 14.00, start 14.30 
Mix7 – J8:  2*15 min med 5 min pause 
Medaljer til J8 spillere og blomster til 
trenere/oppmenn deles ut etter kampen. 
 

Søndag:  
Oppmøte/ innslipp kl. 11.00, start 11.30, ferdig  
J9 – J10: 2*15 min med 5 min pause 
Medaljer til spillere og blomster til 
trenere/oppmenn deles ut etter kampen. 
 
Oppmøte/ innslipp kl. 12.45, start 13.15 
J11 – J12:  2*20 min med 5 min pause 
Medaljer til spillere og blomster til 
trenere/oppmenn deles ut etter kampen. 
 
Oppmøte/ innslipp kl. 14.30, start 15.00 
J12 – J14: 2*20  



Medaljer til spillere og blomster til 
trenere/oppmenn deles ut etter kampen. 

Oppgavefordeling: 
 Hvem har ansvar å 

ordne på forhånd 
Hvem utfører på 
turneringen 

Sekretariat: 
Speaker  
Måltavle (ikke lørdag, men søndag) 
Tidtaking 

 
Hanne ordner person 
Hanne ordner person 

 
Hanne + Hilde W 
Hanne + Jan Leo 

   

Dommere Ola ordner ?? 

   
Inngang: 
registrering av besøkende, 
gratis inngang (èn voksen pr. spiller),  
gratis kaffe,  
salg av t-skjorter 
 

 
Gina ordner qrl 
 
Eva ordner kaffe 
Anita tar med 

 
Eva 

   
Mat: 
bestille hamburgere (150 stk), brød, salat, brus.. 
 
Grilling og servering til spillere, trenere og 
oppmenn 

 
Nina bestiller og tar 
med i hallen på lørdag 

 
 
 
Jan Håkon og Gry 

   
Isbjørner  Ingrid og Anna 
   
Annet: 
Dører  
 
 
Ved innløping ønsker vi å bruke røykmaskin, 
lyssetting, musikk og portal. 
 
Ta bilder 
 
 
Dele ut medaljer og blomster til trenere og 
oppmenn 
 
 

 
Anita ringer og hører om «mellomdøra» 
kan være åpen  
 
Anita varsler vaktmester i tilfelle 
brannalarmen går.. 
 
Gina (?) tar bilder og legger ut på 
Instagram/Facebook.  
 
Anita og Gina 

  
 
 
 
Sak 48: Hunderfoss-dugnad 
Gjennomføres i uke 19. 
Mer info kommer. 



Sak 49: Medlemstall 
Pr. 12.april har GHK 94 spillere i klubben: 
 
G-J 5-6:  16 stk (8+8)   sist oppdatert 1.mars 21 
G7:  9 stk    sist oppdatert 10.november 20 
J7:  10 stk    sist oppdatert 1.november 20 
J8:  8 stk    sist oppdatert 11.november 20  
J 9:  8 stk    sist oppdatert 8.november 20 
J10:  9 stk    sist oppdatert 5.januar 21 
J11  11 stk    sist oppdatert 18.oktober 20 
J12:  5 stk    sist oppdatert 1.november 20 
J14:  7 stk    sist oppdatert 7. februar 21 
G16:  7 stk    sist oppdatert 21.oktober 20 
Junior:  4 stk    sist oppdatert 18.oktober 20 
 
 
 
 
 
Saker til neste møte: Starum-cup, evaluering av sesongen 

 
 

Referent: Eva 


