
 

GAUSDAL HÅNDBALLKLUBB 
 

www.gausdal-hk.no  

Dato: 08.03.22 
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08.03.22 

   Tilstede: Anita, Gina, Jan Håkon, Gry og Eva 
 
 
 
Saksliste: 
 
6.  Innkjøp 
Styret diskuterte om det skal være sponsor på de nye draktene eller ikke. 
Gry vil høre med Gausdal Land om de er interessert i være sponsor. De må i såfall være innstilt på 
å inngå en avtale på minst 5 år. 
 
 
9.  Adventskalender 
Kalendersalget er en god økonomisk dugnad for klubben, og i år har styret valgt å bruke 
overskuddspengene på Drammensturneringen. 
Vi ønsker å fortsette med dugnaden, men vi må få til en god måte å få inn pengene. Ikke minst for 
å gjøre det oversiktlig for Kantall. Løsningen med å betale ved opphenting føles som en 
forbedring fra året før. Neste år bør foreldre informeres enda tidligere slik at de kan ha muligheten 
for å samle inn penger fra eget forhåndssalg. 
 
 
13.  Frivillighetens år 
Styret dro frem igjen denne saken som har vært lagt død under corona-tida. Drøftet kort om vi kan 
markere frivillighetens år på sommeravslutningen. 
Saken må tas opp igjen. 
 
 
16.   Drammensturnering 
Gina informerte at det er meldt inn bestilling på 79 a-kort. Det har kommet på noen etternølere, så 
Gina er i kontakt med arrangør for å få tak i noen flere. Regner med det går i orden. 
76 stk har sagt fra at de vil bli med på buss (som kan ta 96). 
 
 
32  Søknader 
Gry har søkt bidrag fra Zuccerello/ Eik maskiner, som har tatt kontakt med Anita og fortalt at 
Unikum er innstilt som 1 av 2 lokale kandidater til et økonomisk bidrag. 
 



 
34.   Årsmøte 
Pga sykdom måtte vi flytte årsmøtedato fra 23.februar til 23.mars.  
Klubbrommet er booket. 
Ingen nye saker er meldt inn, og ingen utenom styret har annonsert at de kommer. 
Kontrollutvalget mangler fortsatt å sende godkjent rapport. 
 
Hilde fra Kantall kom for å gjennomgå et par spørsmål styret hadde til regnskapet. 
 
Styret mener at trenere bør kunne ha stemmerett på årsmøte, men dette krever medlemskap i 
klubben. Det ble drøftet hvordan gjøre dette. Alternativet er å sende trenerne en regning på 
medlemskap (200 kr) som trenerne enten sender tilbake til klubben (som betaler), eller å få 
tilbakebetalt ved at klubben øker trenerhonoraret med 200 kr.  
  
 
38.   Sportslig plan 
Sportslig plan ble oppdatert, og Gry vil legge den ut på klubbens hjemmeside. 
 
 
39.   Treningsverktøy Learn Håndball 
Èn av trenerne i klubben har prøvd ut et digitalt verktøy, Learn Håndball, i sin trening. Styret har 
derfor fått henvendelse fra primus motor bak treningsverktøyet om flere kan være interessert. Gina 
vil ta en samtale med treneren i klubben før hun tar ny samtale med kontaktpersonen for LH. 
 
 
40.  Byttedag 
Frivilligsentralen planlegger en byttedag av diverse i november, og har spurt GHK om å bli med. 
GHK tenker at det vil være mest hensiktsmessig å bytte tøy, håndball etc i starten av sesongen, og 
vil arrangere sin egen byttedag i aug/sept. Saken vil bli tatt opp igjen. 
 
 
41.   Hunderfoss-dugnad 
Dugnaden i Hunderfossen er satt til uke 9 (9. – 15.mai) 
 
 
42.   Sommeravlutning 
Styret bestemte å avholde sommeravslutning torsdag 7.april, klokka ??? 
Gina finner ut antall, og Anita bestiller stemor hos Hagen. 
Eva sjekker hvem som skal ha medalje, og sender invitasjon til laglederne. 
Gina skisserte kampoppsett. 
 
 
 
 



43.   Inventarliste + merking av utstyr 
Jan Håkon (med hjelp fra andre i styret) lager liste over klubbens inventar og merker utstyret når 
sesongen er avsluttet. 
 
 
44.  Klubbhåndboka 
Trenger muligens å oppdateres. 
Må tas opp igjen. 
 
 
45.  Neste år – flyers 
Gina og Eva klargjør flyers som brukes ved skolestart i høst. 
 
 
46.   Velkommen til klubben – folder 
Gina har gjort klar et informasjonsskriv til nye medlemmer som kommer til klubben. Sendes til 
gjennomlesing, og klargjøres til neste sesong. 
 
 
47.  Bama-refusjon 
Nå som corona-restriksjonene er opphevet og hallene er gjenåpnet, ser klubben at loddsalg er en 
god inntektskilde. Fruktkurver er en populær gave, og siden Bama refunderer 60 % av fruktkjøp 
ble det diskutert å også drive mer salg av fruktbeger, smoothie osv fra kiosken. Saken tas opp 
igjen på neste møte for å høre med Nina May om hvordan det praktiske arbeidet med refusjon 
ordnes. 
 
  
 
 
Neste styremøte: ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert. 
 

 
Referent: Eva 

 

 


