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Referat fra styremøte nr. 5 

02.12.19 
   Tilstede: Anita, Gina, Runa, Wenche, Eva (delvis Gry) 

   Valgkomiteen (Terje, Renate, Stein Erik) deltok på sak 34 

Mangler: Nina May 

 

 

Saker: 

 

Sak 21:  Klubbhåndboka 

Det ble diskusjon om et minnefond, støtte til håndballskole, dugnadspenger til klubben 

Må tas opp igjen senere. Forslag om å ta opp noe av det på årsmøte…? 

 

Alle i styret må lese gjennom avsnittene de har fått tilsendt av Anita, redigere og sende tilbake så 

fort som mulig. Skrifttypen skal være endret til Times New Roman, skriftstørrelse 12. 

 

 

Sak 33: Romjulshåndball 

Vi foreslår å bruke samme mal og dagsplan som før. 

Arr.komiteen setter programmet og ansvarsfordeling, men vi har et par innspill: 

 

Når det gjelder lag/kamper har vi litt færre lag i år, så vi tenker:  

J/G 6-7 mot hverandre, 

mixe J/G 8 – 9 og spille mot hverandre,  

J 10 mot J 11,  

J 14 mot foreldregruppe,  

J 16 mot G 14,  

showkamp dame mot herre (eller herre innbyrdes mot herre?) 

 

Vi snakket om følgende jobber: 

Isbjørn som deler ut en liten godtepose: Anita (Runa ordner godteposer m/ mandarin og kjærlighet 

på pinne) 

Åpningstale: Runa 

 

Annet: vi har igjen premier fra bl.a Isbjørnkøppen som gjerne kan brukes! 

 

 

Sak 11: Turnering 

Gina ringer Ål og hører hvor mange som er påmeldt. Hvis få, går vi for Drammen. 

Trondheim blir for dyrt. 

 

Vågå-cup, som foregår månedsskifte mars/april, kan anbefales til de som ikke får vært med på 

Drammensturneringa (6 – 8 åringene).  

http://www.gausdal-hk.net/


Sak 34: Valgkomiteen 

De tre medlemmene av valgkomiteen kom for å høre litt om hvilke verv som må besettes, og litt 

om arbeidsoppgaver til hver av vervene. Det må inn flere menn i styret. 

 

Leder – velges for 1 år  

Sportslig leder - velges for 2 år 

Nestleder i sportsutvalget – velges for 1 eller 3 år 

Kioskansvarlig – velges for 2 år 

Revisor – velges for 2 år 

 

 

Sak 35:  Kiosknøkkel  

Etter at nøkkelen ble borte, prøver vi en ny løsning med kvitteringsskjema som vi legger sammen 

med nøkkel på Cirkel K. Eva lager listen. 

 

 

Sak 36: Pokaler (til sommeravslutningen) 

I slutten av mars sender oppmenn oversikt over antall spilte kamper pr. spiller til sekretær. Så må 

sekretær finne ut hvem som skal ha pokaler til sommeravslutningen. 

Runa må vite hvor mange pokaler hun skal bestille, samt at hun må få satt på navn på 

vandrepokalen. Begge deler skjer på Trofè på Lillehammer. 

 

 

Sak 37:  Kontingent 

Gina har lagt ut oppdaterte lister på trener-/oppmannsida på Facebook om at alle spillelister MÅ 

leveres innen 5.desember, slik at kontingent kan sendes ut. 

Wenche sender ut kontingentene i løpet av uke 49. 

 

 

Sak 38: Honorarer 

Trener- og styrehonorar ordnes av Wenche, også i løpet av uke 49. 

Alle i styret må gi Wenche kontonummer til overføring. 

 

 

Sak 20: Isbjørnkøpp 

Vurderer tanken om å arrangere en ny Isbjørnkøpp i mars/april.  

Anita tar kontakt med Merete i Regionen, og spør om vi kan arrangere en til på våren, eller om det 

bare er lov å arrangere i egne tidsperioder. Saken tas opp igjen senere.  

 

 

Sak 39: Julekalender à la LFK/ØTI/m.fl 

Det kom forslag om å selge julekalender som en ekstra dugnadsinntekt. Man kan f.eks starte litt 

forsiktig med 2000 stk, og selge fra Gausdalsdagen og utover hele høsten. Hver spiller får ca 10 

kalendre hver som de prøver å selge, i tillegg til å selge ved inngangen til hjemmekamper. 

Med 50 kr/pr, kan klubben tjene 100 000 hvis vi får solgt alle sammen. 

 



Sak 40: Papirdugnad 

Det kommer do- og kjøkkenpapir-dugnad i februar. Valgkomiteen får beskjed om at Espen Hagen 

ikke vil huse denne dugnaden etter denne sesongen. Klubben foreslo om man kan spørre Torkell 

Segalstad om å overta denne jobben. 

 

 

Sak 6:  Kiosk 

Mye av Tinevarene går ut på dato.  

Vi snakke om vi bør fortsette å ha Tine-kjøleskap, men helte kanskje mer mot å kjøpe et eget 

kjøleskap å fylle med det vi vil. Saken tas opp igjen senere.   

 

 

 

Vedlegg 1: kvitteringsliste til kiosknøkkel 

Vedlegg 2 – 4: arbeidsoppgaver til leder, sportslig leder, kioskansvarlig, revisor 

Vedlegg 5: spilleliste m/foresatte (til valgkomite) 

 

 

 

Neste styremøte: ikke satt  
Referent: Eva 


