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Referat fra styremøte nr. 6 

07.01.20 
   Tilstede: Anita, Gina, Runa, Nina May, Gry, Wenche, Eva  

    

 

Saker: 

 

Sak 16:  Økonomi- oversikt 

Økonomisk oversikt viser at sponsoransvarlig har gjort en bra jobb med sponsoravtaler, og gått 

opp fra 44 000 til 75 000 kr. Inntekt fra kiosken viser også noe framgang.  

Likevel viser foreløpige tall at klubben har gått 24 000 kr i underskudd. Noen av grunnene er at 

klubben har trukket lag fra serien, har flyttet spillekamper i tillegg til at det viser seg at det er en 

del spillere som ikke har mottatt treningsavgifter. 

Wenche må ringe Jørn Skjærvik og forhøre hva som kan være årsak til at noen av spillerne bare 

har fått kontingent-regningen. 

 

I forbindelse med klubbavgift har det kommet noen spørsmål, så det ble bestemt på styremøtet at 

J12 som MÅ spille for J14 fordi det ikke finnes J12-lag, betaler som J12. J14 som selv har bedt 

om å spille for J16 betaler som J16.  

 

 

Sak 34:  Status fra valgkomiteen 

Flere av vervene er ikke besatt, men valgkomiteen meldte at følgende er ordnet: 

May Britt Rønningen og Monica Knutrud som kioskansvarlige. 

Hanne Danevig for Trude Murland (leder i arr.komiteen) 

Anders Wold for Espen Hagen (dugnadansvarlig) 

 

 

Sak 6:  Kiosk 

May Britt Rønningen og Monica Knutrud ønskes inn i jobben som kioskansvarlig snarlig. Nina 

May innkaller dem til møte i løpet av måneden.  

 

Avtalen med Tine er ikke avsluttet enda. Tenker at vi må ha nytt kjøleskap på plass før Tine 

henter sitt. Vi ser på konkret innkjøp av to nye kjøleskap på neste møte. 

 

Kiosken må innimellom tømmes pga utleie. Det er tidkrevende i forkant å måtte tømme kiosken, i 

tillegg til at man ofte må vaske etter de som har lånt kiosken. Vi forstår at vi ikke kan nekte andre 

å låne rommet, i.o.m at vi heller ikke betaler romleie selv.  

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


Noen (litt uklart hvem) bør diskutere muligheten med de to nye kioskansvarlige om å lage en 

utleie-perm. Reglene i permen gjennomgås med en dugnadsansvarlig fra de som vil leie, og denne 

personen må være med på omvisning både før og etter utlån. Ved ødelagt utstyr eller dårlig vask, 

vil utlånerne kunne få et økonomisk forelegg. 

 

 

Sak 8:  Rekruttering/lag neste sesong 

For de yngre har vi begynt med «ta med en venn» fram til vinterferien. 

 

For de eldre vil vi gjenopprette Ungdomsråd. Runa gir beskjed til oppmennene (G14, J14, J16) om 

å gjøre et valg innad i laget, 2 «tillitsvalgte» pr lag. (Siden vi har så få lag ble det diskutert om J12 

kunne være med fra neste sesong. Må i såfall sjekke klubbvedtektene først). Vi håper kanskje 

spillerne kan være med og dra i gang morsomme aktiviteter som kan trekke folk til hallen. 

 

Vi snakket også om å rekruttere ved å reise rundt på skoler og gjennomføre håndballskole. 

Fordeler og ulemper ble diskutert.  Vi landet på å prøve å gjennomføre en aktivitetshelg, muligens 

i april. Vi må ha masse hjelp til å gjennomføre noe slik, så i første omgang legges ut på nettsida til 

trener/oppmenn om noen der kan tenke seg å hjelpe til. Videre planlegging skjer på neste 

styremøte.  

 

 

Sak 41:  Godkjenning/underskrifter 

Alle de tidligere 5 styremøtene ble underskrevet av leder og nestleder. 

 

 

Sak 42:  Årsmøte 

Dato blir satt til mandag 9.mars. Må kunngjøres i god tid, både hjemmeside og facebook. 

Muligens også i avisa..? Anita booker klubbrommet. Eva ber alle oppmenn om å fylle ut en 

skriftlig årsrapport for sitt lag. I tillegg skal alle utvalg og ledere fylle ut sine rapporter.  

 

 

Sak 20: Isbjørnkøpp 

Anita har meldt regionen interesse for en ny isbjørnkøpp i vår, men regionen var litt usikre om de 

skulle ha slikt arrangement i nær fremtid. Vi avventer klart svar, men diskuterte å arrangere en 

egen køpp i stedet. Vi snakket også på om køpp vs «kick-off»/rekrutteringshelg for aldersgruppa 6 

– 9 åringer. Se sak 8 

 

 

Sak 11: Turnering våren 2020 

Fra de yngste etterspørres mer info om turneringen. Gina lager et skriv. 

Styret ønsker at dette skal være en turnering som SAMLER både lag og klubb og som skaper 

fellesskapsfølelse og stolthet for GHK. Går for at alle bestiller A-kort til 950 kr, som dekker 

overnatting, mat osv. Enkelt for alle. 

Det må også sjekkes om Tone og Jens stiller som sjåfører før busselskapet kontaktes (Ringebu).  



 

 

Sak 36: Pokaler 

Klubben har fått en forespørsel om utdeling av pokaler. Vi deler ut pokaler til spillere som har 

spilt 75, 150, 250, 300 og 350 spilte kamper for klubben, så lenge de er aktive medlemmer i 

klubben. 

 

 

 

Neste styremøte: tirsdag 4.febr, kl. 18 
Referent: Eva 


