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Referat fra styremøte nr. 2 
26.09.22 

  Tilstede: Anita, Gina, Tor Arne, Gry og Eva 
(og August fra Regionen på sak 17) 

 
 
6.         Politiattest  
Status: mangler ca 3 stk 
 
 
7.         Adgangskort   
Gina vil samle inn alle adgangskort fra lagledere/trenere, levere dem tilbake til fylket og få 
tilbakeført depositumene. 
  
  
8.         Oppstartsmøte med trener/oppmann  
Det kom innspill på trener- /oppmannsmøte er at det trengs dommerkontakt.  
Styret tenker at dette er en sak for valgkomiteen, men drodlet fram noen navn som videreformidles 
valgkomiteen. 
  
Trener/Oppmannsmøte for de yngste lagene ble ikke datosatt, men skal gjennomføres før jul. 
Saken tas opp igjen senere. 
  
 
9.         Bagger   
Bare draktene samles inn. Det skjer når de nye draktene kommer. 
 
  
10.       Innkjøp bag-innhold  
Ingen felles bestilling eller bestillingsfrist. Lagleder melder inn behov for innkjøp til Jan Håkon 
som bestiller ettersom. 
(pr. nå trengs nåler til håndballpumper) 
  
  
11.       Innkjøp av nye drakter/klær  
De nye draktene er fortsatt ikke klare. Ansvarlig på Sport1 har hatt ferie. 
 
Det må gjøres en påminnelse til trenere/ oppmenn om å dra innom Sport1 og bestille jakker i løpet 
av denne uka (uke 39). 
  



  
12.       Innkjøp/anskaffelse av nye dugnadsvester  
Regionen har skaffet oss nye vester, men vi har ikke mottatt dem enda. 
  
  
13.       Gausdalsdagen – 3.september  
Gry har fått evalueringsskjema fra arrangør, som hun fyller ut. 
Vi er stort sett fornøyd med dagen, både mtp plassering, besøk, inntekt…. 
Skuddkonkurransen utgikk, fordi laseren må byttes ut.  
Styret bestemte at vi kjøper ny. Gry har sett på en som koster 2 000 kr. 
Sondre Thoresen har vandrepokalen. Den leveres tilbake til klubben på sommeravslutninga. 
 
  
15.       Markering av frivillighetens år – 3. oktober  
Eva og en av kioskdamene står i kiosk, 
Tor Arne og Helge sitter i sekretariatet,  
Gry og Jan Håkon sitter i inngang og selger lodd (Tor Arne har bestilt fruktkurv, og ellers har vi 
en del premier fra tidligere). 
 
Brukt-/Byttemarked skjer i gangen foran kiosken.  Vi gjør det lettvint; setter fram noen bord. Alle 
ordner sine egne byttevarer.  
 
Anita kjøper inn: loddblokker, kaffekopper, kaffe, servietter. 
Alle hjelper til med å dele arrangement på Facebook. 
 
 
16.       Håndballskole – 10. - 12. oktober 
13 stk påmeldte med mulighet for etterpåmelding 
Ser for oss at vi trenger 3 stk hjelpere fra 14-16år hver dag. Disse får en liten sum penger for 
jobben de gjør (snakk om 200 kr pr dag). 
Gina bistår alle dager 
Anita bistår alle dager 
Stine bistår alle dager 
 
Mat: frukt til mellommåltid, suppe m/rundstykke, vaffel, hamburgere til lunsj, yoghurt hvis vi får 
sponset til mellommåltid. Gry kontakter Q ang. sponsing. 
 
 
17.       Isbjørncup  - 22.oktober  
19 påmeldte innen fristen i går, men fristen utvides. 
Bare 12 + 5 påmeldte i to aldersklasser. 
 
Eget planleggingsmøte torsdag 6.oktober, kl. 18 
 
  
18.       Adventskalender   
40 premier 
Kalendrene trykkes midt i oktober. Premie-givere og premie-verdi må da være klar. 
 
 



20.  Romjulshåndball 
Vi setter av 3.juledag, Anita booker hall 
 
 
21.  Fotografering 
Det kom spørsmål om det er på tide med en ny runde fotografering. Styret foreslår å spørre 
Karoline Wassengen om pris og om hun er ledig for oppdrag i vår. 
 
 
22.  Huskelapper i kiosken 
Det trengs en gjennomgang av informasjon og lapper som henger i kiosken; 
Oppgjørsrutiner & sette inn penger – Jan Håkon 
Prislister - Eva 
Lage qr-kode - Gry 
 
 
23.  Handicapvennlig adkomst til hallen 
Saken ble meldt vaktmestrene tidligere i måneden, og det synes som at det har skjedd en 
forbedring. 
 
 
24.  Annonsere hjemmekamper 
Tor Arne og Runa tar jobben med å reklamere når det er hjemmekamp i Gausdalshallen.  
 
 
 
 
Neste styremøte ble ikke satt, blir bestemt på Messengergruppa etter hvert. 

Referent: Eva 
 


