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Referat fra styremøte nr. 4 

04.11.19 
   Tilstede: Anita, Gry, Gina, Nina, Runa, Wenche, Eva og Merethe Kjellberg 

(på sak 18) 

 

 

 

Saker: 

 

Sak 20:  Evaluering av isbjørnkøppen 

Klubben har fått positiv tilbakemeldinger om Isbjørnkøpp, både fra besøkende og foreldre som 

hjalp til. 

Erfaringer vi selv gjør er at det finnes en flott foreldregjeng der alle stiller, til og med foreldre fra 

andre alderstrinn/lag møtte opp som måltellere, bakte kaker osv. Mange i klubben gjør mer enn de 

må, slik at arrangementet flyter godt. Selv om det skulle arrangeres herrekamp rett etter 

turneringen, bidro alle slik at hallene var rydda og klare «på et blunk». Isbjørnmaskottene gjorde 

en super innsats, og vi har tro på at det letta trøkket i kiosken med å delegere noe kake- og 

kaffesalg til inngang, 

Tenker også at jobben vi har med å ha faste sekretariatsfolk på hvert lag gjør at det er visse jobber 

som glir lett og er lett å bemanne på slike typer arrangement. 

Kom innspill på at det kunne vært nok med 3 kamper, med en lengre pause midt på slik at 

isbjørnene kunne lage litt mer liv. 

 

Regionsrepresentanten sier vi ble spurt fordi vi har to haller. Hun overbrakte skryt av 

organiseringa, og dro fram bl.a at det virket som at arbeidet ble gjort i et godt fellesskap, 

oversiktlige lister og planer, kakesalg gjort på dugnad er «rene» penger inn til klubben, loddsalg 

likeså, 

Noe kritikk på parkering/ p.vakt. 

 

 

 

Sak 16:  Økonomi 

Kasserer kunne fortelle at klubben har ca. 65 000 kr i overskudd. 

Det kom ønske om å investere i nye mål (slike som LFH har), flaskeholdere og pumpespisser. 

Runa bestiller. 

 

Diverse: 

- Runa skal inn i Brønnøysundregisteret. 

- Styret skrev under på protokoll-signaturbestemmelser  

- Vi burde ha et annet system for å betale dommere i aktivitetsserie og isbjørnserien. Bør ikke tas 

fra kioskkassa, men fra en egen kasse der pengene bør tas ut på forhånd (av Wenche), 

Dommerregning har til nå blitt godkjent av Anita, men jobben overføres til Wenche. 

 

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


 

 

Sak 23: Hjemmesiden 

Vi får hjelp til å oppgradere klubbens nettside. Vi ønsker å få ei side som både er enkel, 

oversiktlig og litt mer fyldig enn dagens. Vi foreslår å ha oppdatere lag/trenerteam/ treningstider, 

info om sponsorer, klubbhåndboka, link til politiattest, link til MinIdrett, bilder? (trenger 

samtykke). I tillegg ønsker vi en søkemotor. 

 

 

 

Sak 6:  Kiosk 

Kasserer forteller at tiltross for nye produkter og et bredere utvalg, så har kiosksalget gått ned. 

Forslag om å bytte ut de største godteposene, som vi til nå tjener veldig lite på.  Godtepose på 30 

og 40 kr legges inn i stedet for biler, smurf til 15 kr legges til i kiosken (og i Vipps). 

Brus bør kanskje gå opp i pris etter jul. 

Toasten vi har nå har vært en suksess. 

 

Viktig å informere at de som står i kiosken IKKE skal ta i mot gamle sedler. 

 

 

 

Sak 13: Vipps 

Det har kommet klager på at årskort, inngang og lodd ligger nederst i  Vipps-menyen. Kasserer 

prøver å endre dette. 

Kasserer legger også inn årskort/støttemedlemskap for barn i Vippsen. 

 

 

 

Sak 21: Klubbhåndbok 

Til neste klubbmøte skal Klubbhåndboka være klar. Anita sender avsnitt til alle 

klubbmedlemmene som på egenhånd må gå gjennom, redigere og gjøre klart til neste møte. 

 

 

 

Sak 27: Årshjul  

Sekretær har påbegynt et årshjul som sendes videre til sportslig leder for mer input. 

 

 

 

Sak 28: Sponsor 

Noen nye sponsorer: 

Kiwi 

 

Noen som er i tenkeboksen: 

Lions  

HappyHomes 

 

Forslag om å spørre: 

PreTre 



Privatmegleren 

Gausdal Mat 

Thon 

 

 

29.  Fotografering 2018 

En god del har fortsatt ikke mottatt bilder som ble tatt i klubben i fjor. Noen har t.o.m betalt. Vi 

ber Nell klage en siste gang. 

 

 

 

30.  Idrettshelga 

 

Leder og sportslig leder deltok på Idrettshelga. De melder om bra opplegg der de fikk mye 

inspirasjon og ideer. De vil gå inn for at dette bør bli en felles happening for alle trenere og hele 

styret til neste år.  

 

 

31.  Samarbeid med ØTI 

Det ble diskutert samarbeid med ØTI, som pr i dag har få lag. 

 

 

1.  Treningstider og lag i klubben 

Det har kommet ny oppmann på J9.  

J 9 har felles trener med J 8. Er i økning når det gjelder antall spillere. De to langene spiller 

kamper hver for seg, men trener sammen og sammen med gutter 9, slik at det blir en tredeling på 

trening. Har fått tips om at trenerne kanskje må være litt strengere på å holde bana for spillerne 

(ikke spillernes foreldre og småsøsken). 

 

J14 får med seg en spillutvikler fra regionen en periode. 

 

Det har kommet innspill fra både spillere og foreldre om lite spilletid når laget stiller med mer enn 

12 spillere. Spesielt på bortekamper som medfører lang reisevei, skaper følelse av at det er «litt 

bortkastet». Leder tar dette med trenerne på de eldste lagene. 

 

 

11.  Turnering våren 2020 

Avstemming på facebook, Trondheim leder foreløpig. 

J 9 og oppover får denne saken muntlig presentert på foreldremøtene.  

Forslag om å lage en prispakke og offentliggjøre før avgjørelsen faller. Leder og sportslig leder 

utarbeider en skriv. 

Vi bør bli flinkere på å informere slik at alle føler at dette er noe VI som klubb drar på SAMMEN. 

Burde vi hatt et trener + styremøte når valget har falt?  

 



 

32.   Hall/Utstyrsrom 

Det er observert flere som sniker gjennom garderobene når det er kamp. Dessuten er det en del 

ungdom som driver «å roter rundt» i garderobene når det er åpen hall. 

Det ble derfor bestemt at den røde branndøra inn til garderobene holdes låst på ettermiddagene og 

kvelden, slik at både spillere, publikum og andre må gå gjennom hoveddøra inn til hallen. 

 

Styret har bestemt seg for at det trengs en rydderunde i utstyrsrommene. Dato ikke satt. 

 

 

Neste styremøte: 3.tirsdag, Klubbrommet.  
Referent: Eva 


