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Referat fra styremøte nr. 3 
25.10.21 

   Tilstede: Anita, Jan Håkon, Gina, Nina, Gry og Eva 
 
 
 
Saksliste: 
Sak 1:   Halltider 
Halltidene må oppdateres og varsles fylket (vgs). Gina ordner. 
 
 
 
Sak 7:  Rekruttering 
Aktivitetsdagen i høstferien ble avlyst pga få påmeldte. 
 
Forslag om å søke Rema 1000-håndballskole for arrangement i vinterferien. 
Noe arr.komite kan følge opp?  
REMA 1000 Håndballskolen | handball.no 
 
 
 
Sak 9:  Adventskalender  
De fleste gavene er nå innhentet. Mangler fysisk Topptrimmen som må vente på opptrykking til 
våren, og Skeifestival som vil sende ut premien selv. 
 
I høstferien ble det lagt ut informasjon om kalendersalg på trener-/oppmannsida. Mange har fått 
med seg dette og begynt forhåndssalg. I uke 43 skal adventskalendrene deles ut, og alle må hente 
minst 15 kalendre og betale dem ved opphenting.  
 
Styret deler på jobben å dele ut kalendere, krysse av/notere antall på spillelistene og ta i mot 
betaling: 
Tirsdag:  Anita og Gina  
Onsdag:   Eva og Nina May 
Torsdag:  Gina 
 
 
 
Sak 17  Fakturering 
Forrige styremøte ble det drøftet om Kantall kan ta fakturering et par år, og dette har de sagt ja til. 
Vi vet enda ikke hva dette vil koste klubben, men for å forenkle arbeidet (og kanskje holde prisen 
litt nede) er det avtalt at vi må holde spillelistene i NIFs klubbadmin jevnlig oppdatert. Jobben ble 
gitt Eva (med Anita og Gina i bakhånd). Når dette arbeidet er gjort kan Kantall sende ut trenings- 
og semesteravgift samlet til alle spillerne. 



 
 
Sak 18  Isbjørnturnering 
Ble avlyst 
 
 
 
Sak 22  Spillelister 
J 10, J11, J12 og J14 har vært i gang med treninger en stund, og spillelister er gitt til både Eva, 
Nina May og Anita. 
De yngre fikk beskjed i høstferien om å sende foreløpige lister selv om de venter på 
fotballspillere. De fleste har sendt (unntatt J/G 5) 
 
 
 
Sak 23  Medlemslister / NIFS Klubbadmin 
Medlemsregisteret må holdes jevnlig oppdatert. Jobben ble gitt Eva. Se sak 17. 
 
 
 
Sak 24  Klubbsponsor 
Status sponsorer pr. oktober 2021: 70 000,-, men mangler 3 stk. Gry jobber videre med saken. 
 
 
 
Sak 25: Lønn isbjørner 
Lønn isbjørn: 400,- pr. dag, 200,- for halv dag 
Vi ønsker å stille krav til de som stiller som isbjørner: blant annet at de er 12 år + , aktive med å 
danse/ drive oppvarming/ engasjerer ungene…  
Styret lager en arbeidsbeskrivelse. 
6.nov er neste mulighet å være isbjørn. Spørre Ingrid Steig + ? 
 
 
 
Sak 26: Lønn dommere 
Lønn dommere: satsene er satt fra regionen, og GHK følger det regionen anbefaler. 
Dommerbetaling | handball.no 
Utlegget skjer enten via regionen eller Kantall (ikke kontanter)  
 
 
 
Sak 27: Romjulshåndball 
Styret foreslår å bruke 2.juledag (søndag 26.desember) 
Anita sender mail til fylket (vgs).  
Program for dagen settes av arr.komite. 
Styret foreslår start kl. 12 der J6 spiller mot G6, J8 mot G7/8, J10 mot J11, J12 mot J14 og 
Unikum mot trenere/foresatte 
 
Kan Marius Kleiven stille opp med noe? Nina spør 
Vil Helge Kleiven være speaker? – Anita spør 



 
Sak 28:  Hjemmeside 
Hjemmesiden til klubben trenger ny og oppdatert info om bl.a lag, trenere, lagleder og 
treningstider.  Gry har fått oppdraget 
 
 
 
Sak 29:  Sportsadmin 
Mange sportsadmin som må oppdateres. Gina trenger tilgang (fra Anita?) for å få gjort denne 
jobben.  
 
 
 
Sak 30:  Klubbdag 
Vi bør få til en klubbdag på Sport1 før jul.  Jan Håkon kontakter Lene på Sport1, og finner en 
egnet dato. 
 
 
 
Sak 31:  Klubbverv på valg 
Valgkomiteen har bedt om oversikt over hvem som er på valg, slik at de kan starte forberedelser 
til årsmøtet. Disse vervene er på valg denne sesongen: 
Leder  
Sportslig leder  
Sportslig nestleder (som styret foreslår å legge på is foreløpig) 
Arrangementsleder 
Arrangements nestleder  
Kioskansvarlig 
Kontrollutvalget  
Økonomiutvalgets nestleder (som styret foreslår å legge på is foreløpig)  
Dommerkontakt 
 
 
 
Neste styremøte ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert. 
 

 
 

Referent: Eva 


