
 

                                                                                           

                                                Søgne og Greipstad Sparebank                                                . 
                                                           VÅR HOVEDSPONSOR 

                                               

GREIPSTAD IDRETTSLAG                                                                                         

STIFTET 1916 

 

WWW.GREIPSTADIL. NO 

Referat styremøte – Håndballgruppa 

 

Tirsdag 19.januar 2021 klokken 19.00 til 21.00. 

Til stede: Atle Rønning, Monika Strandli, Håvard Rygg, Odd Erik Skomedal, Laila 

Bratteland,  Anna Marta Szyc, Linn Mari Gundersen, Tor Magne Breland og Line 

Follerås Nyborg 

  

1 -20   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

  

2 -20    Økonomi 

Gjennomgang av økonomien. 

Regnskapet er levert til revisor.  

  

  

3 - 20    Spill og trening 

Det er etterlyst bedre oppfølging av de unge dommerne.  

På alle hjemmekamper vil vi derfor ha kampverter med vest hvor oppgaven blant annet 

er at de skal passe på at publikum og trenere behandler dommerne bra. Vi kjøper inn 

dommerdrakter og fløyter til de som skal dømme. 

Vi kjøper inn oppstartsbagger til 2014 laget. 

Vi bestiller drakter til 2013 og 2014 spillerne. 

Vi undersøker om det er utstyr som vi mangler. 

  

4 - 20   Organisasjon.’ 

Årsmøte: tirsdag 2. mars klokken 19.00. 

På valg: Leder, kasserer, spill og trening.  

I undergruppen til spill og trening trenger vi ny person på junior og aktivitetserien. 

Atle tar kontakt med noen aktuelle kandidater til styret. 

Smittevern: det er åpnet for treninger, men alle kamper frem til 3.2 er utsatt 

Vi ønsker at alle lagene skal kunne gjøre i stand en sosial sammenkomst når 

smittvernsreglene tillater det. Håndballgruppen dekker 100 kroner pr spiller til 

sammenkomsten. Det kan være aktuelt å bruke det som Kick off til høsten. 
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Vi må ta kontakt med Kjetil Aasen angående blomstersalget til våren. Tone har ansvaret 

for å organisere det.  

  

5 - 20    Marked 

Mange av sponsorene ønsker bare å få en regning, og at håndballen og fotballen dermed 

fordeler pengene seg imellom. 

  

6 - 20    Årshjulet 

 

7- 20    Eventuelt 

 Nytt styremøte: tirsdag 16. februar klokken 19.00 -21.00 

Årsmøte: tirsdag 2. mars klokken 19.00. 

  

Referent: Line Follerås Nyborg 

 


