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Referat fra styremøte nr. 10 

03.06.20 
   Tilstede: Anita, Gina, Runa, Gry, Wenche, Eva 

    

 

Saker: 

 

Sak 6:  Kiosken 

Innkjøp av kjøleskap; Sjekka litt på nett. Snakket om å kjøpe lokalt med tanke på serviceavtaler. 

Gry sendte en henvendelse til storkjøkken Lhmr. Vi venter på svar. 

 

Nedvasking av kiosken; Nina May tar kontakt med de to kioskansvarlige, og gir ansvaret til dem. 

 

 

Sak 23:  Hjemmeside 

Diskusjon om oppmenn kan legge inn info om sine lag på GHKs hjemmeside. Gry vil lage en 

felles mal som deles ut til alle oppmennene og samle inn igjen, slik at Gry blir den som har 

ansvaret for all publisering på nettsiden.  

 

 

Sak 49:  Nye mål og merking 

Kommunen står som eier av hallen, og de har sagt at de kan betale 1/3 av utgiftene i forbindelse 

med nye mål og bane-oppmerking. 

Styret i GHK foreslår at klubben kjøpet målene med tverrliggere, og lager kontrakt om at disse vil 

tilhøre GHK. Fargen på målene må bli hvit og blå.  

Torbjørn Furuhaugen er kontaktperson i kommunen, og vil ordne alt av bestilling og montering. 

Gry sjekker om det kan søkes noen midler til å dekke noe av utgiftene. 

 

 

Sak 50:  Sesong 2020/2021 

Anita la ut på trener-/oppmannsida om ønsket oppstartstid, men tar sats på å bestille hall fra 

1.august.  

Det vi vet er at Starumcup er avlyst, andre turneringer er mer uviss.  

 

Innspill til klubben om bekymring for rekruttering, er noe vi tenker trenere og oppmenn kan være 

med å mene noe om. Vi i styret tenker å arrangere håndballskole for barn mellom 6 – 9 år, under 

planleggingsdagene i august? Her ser vi at vi trenger masse fysisk hjelp, så saken vil bli tatt opp 

på et trener-/oppmannmøte i uke 24. 

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


 

Sak 51:  Kantall 

Det ble bestemt på årsmøtet at Kantall tar over noe av det økonomiske arbeidet i klubben. 

Signaturer ble ordnet, og Wenche overga sine papirer. 

Fullmakt til bank må underskrives av Nell Pålhaugen og Hilde Leine før Hilde Waalen/ Kantall 

kan ta over. Anita/Gry ordner dette. 

Alle i styret må innom Wenche på hennes jobb torsdag eller fredag for å signere regnskap. 

Wenche tar jobben med å sende nødvendige papirer til Brønnøysundregisteret. 

Tilgang til Vipps overgis til Gry. Forslag om å legge inn dopapir (og kalender) i Vipps menyen. 

 

 

Sak 39: Julekalender 

Har sålangt fått ca 13 premier. Mange fine premier, men ser at flesteparten av bidragene kommer 

fra utabygds… Anita vil sende purring. 

 

 

Sak 52: Deltakelse på årsmøte i Idrettsrådet 

Idrettsrådet har årsmøte 4.juni. Anita og Gina møter for GHK.  

Styret i GHK ønsker ikke å delta i opplegget med åpen hall. 

 

 

 

 

 

Neste styremøte:  
Referent: Eva 


