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Referat fra styremøte 31.07.19 
   Tilstede: Anita, Gry, Gina, Nina, Runa, Wenche og Eva 

 

 

Saker: 

7 a Treningstider 

Det har blitt lagt ut et forslag på trener/oppmann-sida på facebook. Forslaget har fått noen 

kommentarer, så Gina og Anita vil komme med et nytt forslag som godkjennes av trenerne 

før den publiseres for spillere.  

 

 I år er det følgende jentelag: J6/7, J8, J9, J10, J11, J14, J16, K4 

 Og guttelag: G6/7, G8/9, G12, G14, H3. 

 

Nytt av året er basistrening. Hele onsdagen settes av til dette, og hallen vil da ikke kunne 

brukes til noen annen trening. Se mer om basistrening under sakspunkt 12. 

 

8 a Innkjøp 

Anita har vært i kontakt med Tine, og laget en avtale om å låne et kjøleskap som kommer i 

uke 33. Kjøleskapet skal fylles med sunt vareutvalg fra Tine, men vil også bli brukt til 

noen av varene vi fortsatt kommer til å handle hos Rema/Kiwi. 

Kontaktperson hos Tine er Randi Frusbøl. 

Tine-bestillingen gjøres gjennom en app (som Anita har). 

 

Nina har snakket med Stabburet om å levere toast. 

 

I forbindelse med det nye kjøleskapet må det gamle tømmes og flyttes. Runa og Gry tar et 

møte med kioskansvarlig, og gjennomgår rutinebeskrivelser og nye vareavtaler. Disse gjør 

en kjøkkenvask, helst så fort som mulig. Anita ser for seg å holde åpen kiosk hver onsdag i 

forbindelse med basistreninga. 

 

 

11 Uro/Misnøye i GHK 

Det har ikke kommet inn noen innspill om ekstraordinært styremøt, jmf 

kommentarutvekslingen på GHK-facebook-side sommeren 2019. 

 

 

12 Oppstart 

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


Styret ser for seg oppstart i uke 34, samme som skoleoppstartsuka. Treningstidene vil 

sikkert kræsje med fotball for noen,  men fotballspillerne får komme etter hvert.  

 

J14 og J16 er påmeldt med 2 og 1 lag på Starum-cupen 30.aug-1.sept. Disse må muligens 

få anledning å trene litt før de andre. Wenche har betalt faktura for å delta. 

 

Nytt av året vil være basistrening. Dette blir ett tilbud for ALLE ungdom i bygda, fra 5 – 

18 år.  

Håndballspillere under 14 år kan delta hvis de vil, men de over 14 bør/skal. Tanken er da at 

håndballtreningene kan blir brukt til mer «ren» håndballtrening med ball og spill. 

Basistrening er et prøveprosjekt som arrangeres av Gausdal Fotballklubb, Follebu 

Fotballklubb, Gausdal Friidrett, Gausdal Freeski, Gausdal Skilag og GHK i samarbeid med 

SLT-koordinator i kommunen. Det er tenkt at alle trenerne må bidra, og dette vil bli tatt 

opp på møte i uke 33. Anita, Gina og Nina/Trude deltar på dette møtet. 

 

 

9. Annet 

  

9.1 Gausdalsdagen 07.09.19 

Nina har meldt på GHK med ønske om å holde stand. Hun tar kontakt med Ole 

Volehaugen igjen, og ber om at vi får står foran Sport1. 

 

Vi tenker å stille med laser, mål, håndball, vandrepokal – slik som før. Anita, Gry og 

Wenche meldte seg til å stille på stand. Vi andre kan bytte på. Det ble ellers snakket om litt 

støtte fra G14 / J16-spillere. 

 

I tillegg tenker vi loddsalg med diverse premier (håndball, fruktkurv, drikkeflasker etc.) 

Eva har lodd, alle styremedlemmene må hjelpes med å tigge premier.  

 

Utdeling av informasjon om Gausdal HK med info om treningstilbud- og tider (Anita 

ordner), giro for støttemedlemskap (Wenche ordner), reklame om grasrotandelen (Nina 

ordner). 

 

9.2 Rekruttering 

Noe usikkerhet om hvor mange som har fått invitasjon til håndball som Anita laget og 

delte ut til alle skolene og i barnehagene før ferien. 

 

9.3 Må gjøres snarlig: 

Ny klokka – Nell skal ordne heis og montere før oppstart (dvs innen 14 dager) 

NorEngro – Anita ordner konto 

 Rema – Gry gjør sponsorsamtale 

 

 



9.4 Må gjøres i framtiden: 

Det kom forslag om at kiosken bør rengjøres hver vår. 

 

Det kom forslag om at klubbstyret bør ha et evaluerings-/fremdriftsmøte med 

trenere/oppmenn hver vår. 

 

 

 

Neste styremøte 02.09.19, Klubbrommet, kl.18 

 
 

Referent: Eva 


