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Referat fra styremøte nr. 4 
29.11.21 

   Tilstede: Anita, Jan Håkon, Gina, Nina, Gry og Eva 
 
 
 
 
Saksliste: 
1. Treningstider 
Andre idrettslag har spurt om å få treningstider i hallen, men selv om GHK har færre lag enn 
tidligere sesonger så er det vanskelig å dele med andre idrettslag.  
 
 
6. Innkjøp 
Som det ble drøftet på første styremøtet i høst trenger utstyrsrommene en skikkelig ryddesjau. 
Materialforvalteren sørger for å gjøre innkjøp som gjør at utstyr kan systematiseres bedre. 
Så setter samme ansvarshavende opp en dag etter jul der styremedlemmene hjelper til å utføre 
ryddearbeidet. 
 
 
9. Adventskalender  
Alle forberedelser er gjort, og Gry og Anita publiserer vinnertallene i adventstida. 
Gry sender oversikt over alle vinnertallene til GD for trykking en dag i romjula. 
 
 
17. Fakturering 
Spillelistene viser at klubben pr. i dag har 94 spillere; 
G/J 6 – 16 spillere (1 mangler å melde seg inn i Min Idrett) 
G 8 – 13 spillere (5 mangler å melde seg inn i Min Idrett) 
J 8 – 12 spillere (3 mangler å melde seg inn i Min Idrett) 
J 10 – 13 spillere 
J 11 – 9 spillere 
J 12 – 10 spillere 
J 14 – 11 spillere 
Uniqum – 10 spillere 
 
I Klubbadmin står det oppført 140 medlemmer. 
 
Eva og Gina gikk gjennom listene og avgiftssatsene i Klubbadmin slik at det er klart for Kantall å 
sende ut treningsavgifter til 1. des. 
 
 
 



27. Romjulshåndball 
Fikk ikke tillatelse til å bruke hallen 2.dag, så vi foreslår derfor å bruke 3.dag, fra kl. 17 
 
 
31.  Klubbverv på valg 
Melding fra valgkomiteen: Leder i arrangementsutvalget og dommeransvarlig  er ikke på plass 
 
 
32.  Søknader 
Uniqum fikk denne uka penger fra Sparebankstiftelsen. Styret diskuterer å være mer aktive på å 
skrive søknader. Kavlifondet, Gjensidige, Sparebankstiftelsen….  
Dette bør være en oppgaver som tilhører ett av styremedlemmene i klubben. Saken tas opp igjen. 
 
 
33.  Tilgjengelige hallrom 
GHK har nå bare 2 tilgjengelige utstyrsrom nede, i tillegg til de 2 oppe på galleriet.  De to 
rommene nede trenger en overhaling, se sak 6. 
 
 
34.  Årsmøte  
Foreslått dato for årsmøte: 23.februar 2022. 
 
 
 
 
Neste styremøte: uke 2 

 
 

Referent: Eva 
 

 


