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 Referat fra styremøte nr. 7 
9. mars 21 

   Tilstede: Anita, Gina, Jan Håkon, Gry, Nina May og Eva 
 
 
Saker: 
 
Sak 3:  Koronaregler  
Vi synes dagens rutiner fungerer bra og har ikke fått motsigelser, så vi beslutter å fortsette med 
foreldrefrie treninger. De foresatte som eventuelt har behov for å bli med på trening, tar kontakt 
med trener. 
 
 
Sak 14: Innkjøp 
Det er blitt bestilt fire oppblåsbare dukker à to ulike størrelser, 1000 kr/stk. 
 
 
Sak 16: Sponsor 
Anita har undertegnet ny kontrakt med Umbro.   
De krever å bli nevnt på hjemmesida. Gry ordner det, 
Jan Håkon hører med Lene på Sport1 om hun får tak i flagg, som Umbro også krever at vi skal ha. 
 
Gry fortalte ellers at mange sponsorer er litt tilbakeholdne i disse dager. 
Diskuterte om Bygg Øst kan sponse, og kanskje Tormod Staum (plakat mot pc-støtte).  
 
 
Sak 20: Dopapirdugnad 
Vi tar en dugnad i styret på Skei første helga i påska, for å selge det siste av dopapiret. 
Anita spør Torkell/ Kirsti om lov til å stå utenfor Joker. 
Anita spør om Anders kan møte Jan, Anita og Eva for avhenting av dopapir torsdag 25.april. 
 
Fred. 26. mars: Nina May og Eva 
Lørd. 27. mars: Anita og Gry 
Sønd. 28. mars: Jan Håkon og Anita 
 
 
Sak 25: Verv i klubben 

Anders Wold takket nei til å ta over Jan Leos verv. 
Nina May spør Hanne Dannevig, som allerede sitter i arr.utvalget. 
 
 
Sak 29: Fondsmidler/ støtte- og tilskuddsordninger 



Jan Håkon ber Kjellfrid Flækken innlemme Gry og Jan Håkon i Tilskuddsportalen for at klubben 
skal kunne ha mulighet å søke aktuelle tilskudd. 
 
 
Sak 32: Tilrettelagt håndball 
Merethe deltok på møtet for å drodle om våre planer om tilrettelagt håndball.  
 
Vi kom fram til følgende fremgangsmåte: 
1.Forankre planene i styret  

Hvem har ansvar: Anita 
Trenere: Gina og Anita  
Oppstart: fra høsten 2021 med en liten forsmak i løpet av våren 
Tidspunkt/Varighet: èn trening à 1,5 t/uka, dag kommer etter hvert som neste års treningsplan blir 
lagt 
Innhold: leke og spille med (hånd)ball 
Antall/Omfang/ Sammensetning: 10 – 30 stk?, for alle som føler at dette er noe for dem, 
aldersgruppe 16 – 40 år, blanda kjønn 
Mål: stille lag til landsturneringen på Lhmr 2022 
 
Utfordringer: 
• Økonomi 1: hvordan ordne skyss?  

Samkjøre? Frivilligsentralen? Ildsjeler? Idrettsrådet? Ikke klubbens ansvar – kjøre selv? 
• Økonomi 2: betale assistenter? 

Må assistentene være med? Hvis noen trenger 1:1 finnes kanskje noe støtte fra kommunen? 
• Økonomi 3: Medlemsavgift? 

Vi foreslår at medlemmene betale kontingent på 200 kr/pr. 
 

Støtte: 
Norges Håndballforbund støtter tiltaket med 10 000 kr. 
De gir også en bag med utsyr til laget. 
Merethe tipset i tillegg om fond som gir støtte samt tips om webinar. 
Anita fikk deltakerliste og oppstartssøknad. 
 

 
2.Høre interesse blant aktuelle medlemmer (gjennomført) 
3. Invitere aktuelle medlemmer til en åpen dag/bli-kjent-dag i hallen  
4. Avholde et lite møte med foresatte om bl.a forventninger 
5. Høre med kommunen hva de kan stille opp med, evnt hvilke midler som er tilgjengelig 
6. Ta kontakt med andre (Pål Erik- LFH, Bjørn Inge - Storhamar) og spørre om deres erfaring 
7. Snakke med Rita og samarbeide om treningstider, erfaring osv 
 
 
Sak 41: Påsketurnering 
Styret vil arranger en liten lokal turnering i hallen 24.- 25.april, som markering på sesongslutt. 
Vi ser for oss å måtte bruke begge dagene i helga for å etterfølge dagens corona-restriksjoner. 
 
Vi tenker at to lag spiller mot hverandre, bruke røykmaskin, innløp, presentasjon av spillere, 
spille, takke av sesongen med gaver, tømme hall, sprite, gjennomføre med et nytt lag osv.  
 
Alle trenere og oppmenn får blomster som Anita bestiller hos Hagen, og barna får en 
sjokolademedalje som Jan Håkon bestiller på Europris.  
 



 
Sak 42: «Kast ballen» 
Håndballforbundet vil ha håndball inn i skolen for å drive rekruttering. Det innebærer at 
håndballer vil deles ut til skolene. Premie til de som bruker håndball mest i friminuttsaktiviteter.  
Vi er invitert til Webinar 10.03 kl. 20.00. Anita, Gina og Eva stiller fra GHK.  
 
 
Sak 43  Pc-utstyr 
Vi diskuterte om vi trenger mer enn den ene pc som klubben allerede har. Vi ser at flere trenger, 
men kan ikke regne med at folk stiller slikt utstyr i privat regi. 
Gry og Jan Håkon sjekker hver. 
 
 
Sak 44: Kamper 
GHK kommer ikke til å melde interesse til Håndballforbundet om kamper utenfor klubben denne 
våren. 
 
 
Sak 45: Brevark 
Det ble informert/repetert at nytt brevark med riktige heading og sponsorlinje ligger på 
hjemmesida 
 
 
Sak 46: Arbeid i hallen 
Jan Håkon bestiller lift for å få opp sponsorskilt. 
Anita ordner slik at gamle skilt og den gamle klokka kastes. 
 
 
Sak 47: Evaluering av sesongen 
Evalueringsmøte med trenere og oppmenn ble foreslått å gjennomføres via et skjema. 
Eva lager et utkast som gjennomleses og utsendes av Anita. 
 

 
 

Neste styremøte: tirsdag 13, Klubbrommet, kl. 17.30 
 
 

Referent: Eva 
 


