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Referat fra styremøte nr. 5 
10.01.22 

   Tilstede: Anita, Gina, Nina, Gry og Eva 
 
 
Saksliste: 
2.  Trenere / oppmenn 
Styret vedtok at klubben dekker a-kort for trener og oppmann på inntil 2 turneringer pr. sesong.  
Eventuelle flere turneringer utover dette må laglederne betale påmeldingsavgift selv. 
 
 
6.  Innkjøp 
Drakter 
Klubben har pr. i dag mange ulike drakter. Styret ønsker å kjøpe inn nye, like drakter til alle. 
Foreslår å nummerere draktene fra 1 – 100 i stedet for 1-12 på alle lag. Gjør at det f.eks blir litt 
lettere hvis man må låne spillere fra andre lag til en kamp. 
Innkjøp tenkes høsten 2022. Jan Håkon kontakter Lene på Sport1. 
 
Klister og klisterfjerner 
Forespørsel fra J14 om innkjøp av klister. Styret vedtok å kjøpe 3 stk pr. lag pr. sesong fra 16år og 
oppover. Det betyr at J14 må spleise på å kjøpe klister denne sesongen.  
Klisterfjerner har vi noe av som brukes opp før noe nytt blir kjøpt inn. Når det er tomt må hvert 
lag/ hver spiller kjøpe selv. Her kom innspill om å bruke fete håndkremer og babyolje. 
J14 ønsker også baller til klister, men de skal uansett ha større ball til høsten så de oppfordres å 
kjøpe selv. 
 
Kjøleskap 
Det eldste kjøleskapet i kiosken må byttes ut. Styret foreslår å kjøpe et kjøleskap på Power/ Elkjøp 
(uten glassdør). Det gamle kjøres bort på ryddedagen 6.februar. 
Jan Håkon får ansvar å ordne innkjøpet.  
 
Sammenleggbare mål  
Det er fremmet ønske om å kjøpe sammenleggbare mål.  
Jan Håkon ordner innkjøpet. 
 
Utstyr til utstyrsrommet 
Det ble på forrige styremøte fremmet ønske om å rydde og vaske i utstyrsrommet. 
Jan Håkon kjøper inn kroker og oppheng som gjør at det blir lettere å holde orden. 
Vi foreslår at styret møtes for å rydde søndag 6.februar kl. 12. 
 
 
9.  Adventskalender  
21 har meldt seg som vinnere. 
 



 
17.  Fakturering 
På flere av de yngre lagene er det spillere som slutter og nye kommer stadig til. 
Laglederne synes det er litt pes å mase om innmelding i Min Idrett, men så lenge barna ikke er der 
så er det vanskelig å få full oversikt over fakturering. 
Pr 1.januar er det ca 6 spillere i differanse mellom fysiske spillelister og innmeldte medlemmer i 
Min Idrett.   
 
Kantall sier at mange ikke har betalt treningsavgiften som ble sendt ut i desember. 
Gina skriver en notis på trener/oppmannsida og håndballklubbens side og minner folk om å gå inn 
på Min Idrett og sjekke. 
I tillegg sender Gina og Anita ut kontingenten tirsdag 11.jan. 
 
 
27.  Romjulshåndball 
Ble avlyst pga corona-restriksjoner 
 
 
31.   Klubbverv på valg 
Det ble bestemt å legge to verv på is inntil klubben blir større.  
Det er nestleder i økonomiutvalget og nestleder i sportsutvalget. 
Det ønskes imidlertid årsmøtets godkjenning til å få inn noen i vervene uten å måtte gjøre egne 
vedtak hvis behovet om nestledere plutselig skulle melde seg. 
 
 
32.   Søknader 
Gina refererte fra et webinar ang søknader.  
Det er et firma (www.kurs1.no) som tar på seg oppdrag å følge med på søknader og søke for 
klubben. Styret drøftet muligheten for å søke et årsabonnement som koster 400 kr/mnd, men 
avgjorde at vi avventer. Vi har pr i dag ingen planer eller prosjekter å bruke penger på, annet enn 
drakter og det tenker Anita å sjekke med Gjensidigestiftelsen. 
 
 
33.   Hallrom 
Vi sa på sist styremøte at vi skal sette av en dag etter jul til å rydde i utstyrsrommet.  
Dato ble satt til 6.februar.  
Se sak 6. 
 
 
34.   Årsmøte 
Dato for årsmøte ble på forrige styremøte foreslått å avholdes 23.februar. 
 
Vi håper å kunne bruke klubbrommet, men må belage oss på at vi kanskje må bruke Teams. Anita 
bestiller klubbrommet. 
 
Eva lager møteinnkallinger, og publiserer på GHK facebookside, på facebooksida «Det skjer, 
Gausdal» og ber alle oppmenn spre innkallingen videre til sine lags facebooksider. 
Gry får teksten fra Eva og publiserer på klubbens nettside. 



Vi gjør som i fjor at alle interesserte bes melde seg på mail til GHK (slik at vi eventuelt kan bruke 
mailadressene til å kalle opp deltakerne på Teams). 
 
Sakslisten følger malen som før (se vedlegg)  
 
Eva har bedt alle lagledere om å skrive årsmelding til styremøtet, har sålangt fått inn 2 stk. 
Styret må også skrive årsmeldinger innen 1.februar. 
 
 
35.   Økonomisk status 
Styret gjennomgikk foreløpig regnskap oversendt av Hilde/Kantall.  
Det ble satt av litt tid til å besvarte spørsmål om kalendersalg, beholdning i klasser etc. 
Foreløpig ser det ut som vi har overskudd.  
Overskuddet foreslås å bruke på innkjøp av drakter, mål, kjøleskap etc (se sak 6), og ellers sponse 
noe av bussen til Drammensturneringen. 
 
 
36.  Lagskonto 
Det har blitt spilt inn til klubben om lagledere kan benytte midler uten å gå gjennom styret.  
Styret bestemte at inntil 2500 kr kan brukes pr lagskonto (lagkonto skal ikke opprettes som 
privatkonto) uten å varsle styret, men at alle utgifter utover dette skal tas via styret.  
 
 
37.   Dugnad i klubben 
Vi har ikke mange lag som har drevet egne dugnader, men det har tidligere blitt gjort for å spare 
penger til utenlandsturneringer. Kan gjerne oppfordre flere til å gjenoppta dette. 
Det en må være klar over da er at 20 % av dugnadsinntekter over 25 000 kr skal gis til klubben.  
 
 
 
 
Neste styremøte: ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert. 
 

 
 

Referent: Eva 
 

 


