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Referat fra styremøte nr. 7 

03.02.20 
   Tilstede: Anita, Gina, Runa, Nina May, Gry, Wenche, Eva  

    

Saker: 

 

Sak 42:  Årsmøte 

Dato ble utsatt til mandag 16.mars, kl. 18.  

Klubbrommet er bestilt.  

Kunngjøring på facebook, avisa og klubbens nettside varsles av Eva og Gry, 3-4 uker før møtet. 

Sakene må være styret i hende ei uke før. 

Sekretær informerte at mange allerede har sendt inn sine bidrag til årsrapporter, men det mangler 

fortsatt noen.  

Forslag til vedtektsaker: søskenmoderasjon (halv pris for halv sesong), pokaler (kun for aktiv 

medlemmer), Isbjørnkamper telles inn på spilte kamper, oppdatering iht Håndballforbundet (eks. 

revisor).  

 

 

Sak 6:  Kiosken 

Vi avventer å kjøpe nytt kjøleskap. Det betyr at vi fortsetter å bruke Tine sitt, noe som igjen betyr 

at vi må bestille varer derfra, slik som sjokolademelk og smoothie. Smoothien foreslår vi helles 

opp på halvliters flasker og fryses ned. Lettere å håndtere, mindre svinn.  . Nina May sjekker ut 

ang toastlevering til klubben. 

 

Nina May skal ha møte med de nye kioskansvarlige neste onsdag. Gjennomgår hva som må 

bestilles med dem på dette møtet. 

Vi har valgt å ha åpen kiosk på onsdager, og det har stort sett vært styremedlemmene som har stått 

for drift. Når de nye kioskansvarlige er på plass, er det ønskelig at disse lager en rulleringsplan på 

onsdagsvaktene. Vi tar sats på å holde åpent onsdager ut mars-måned. 

 

Prislista ble oppdatert. Eva printer ut og laminerer. 

 

 

Sak 43:  Søknader 

Det finnes mange tilskudd- og støtteordninger. Gry har tatt på seg oppgaven å sjekke ut om det er 

noe som er verdt å søke på for GHK. 

 

 

http://www.gausdal-hk.net/


Sak 11:  Turnering 

Fordi konfirmasjonsoverhøring kolliderer med Ål-turneringa, får verken G14 eller J16 deltatt. 

Styret ønsker at turneringen skal gi rom for at alle blir med, så det må bli Drammen i år også. 

Dette er en turnering som klubben har lange tradisjoner med. Gina har vært i kontakt med 

turneringsleder, og vi er lovet ett felles overnattingssted, men usikkert om det blir Gulskogen.  

Ringebu bussruter hadde ledig buss, men usikkert ang. pris. Vi vet derfor ikke hva pris pr. spiller 

blir enda. Gina kommer tilbake med info som legges ut på facebook. 

 

Vi diskuterte kostnader. Kan fondsmidler brukes til å få med de med dårlig råd? Eller kan noen av 

lagene ta på seg dugnad ved f.eks stå og selge tørke-/dopapir utenfor butikkene i vinter-

/påskeferien? 

 

For de under 9 år, er det mange som søker seg på Vågåturneringen, som også er en turnering som 

klubben har god erfaring med fra tidligere. 

 

 

Sak 40:  Papirdugnad 

Papiret er bestilt.  Samme avtale som før, 3 dopapir, 1 tørkepapir pr. familie. Ny 

dugnadsansvarlig, så opphenting vil ikke lenger foregå på Hagen. Info vil komme etter hvert. 

 

VI har alltid igjen overskuddspapir, så vi drodlet tanken om noen vil ta på seg å selge litt utenfor 

Kiwi /Rema i vinterferien/ påskeferien. Eller kanskje tipse hyttefolket på Skei, som da kanskje i 

tillegg vil måtte medføre budservice. 

 

 

Sak 14:  Førstehjelpskurs 

 

Ambulanse-ansatte kan ta et 3 timers kurs for trenere, oppmenn, styret og alle som har verv i 

klubben. Vi ønsker å gjøre kurset som en årlig happening, og obligatorisk. Anita tar kontakt med 

Even Nordlien om dato. 

  

 

Sak 21:  Klubbhåndboka 

Gina og Anita ser gjennom, og ferdigstiller den i løpet av våren. 

 

 

Sak 29:  Fotografering 2018 

Anita tar kontakt med Nell, og prøver å ta en siste kontakt med fotografen. Så anser vi saken 

deretter som avsluttet. 

 

 

Sak 23:  Hjemmesida 

Vi har fått ny hjemmesiden. Hva vil vi med den? Kan dette være en sak Runa tar med 

ungdomsrådet når dette er oppe og går? 



Vi tenker at det trengs navn på trenere og oppmenn med telefon og epostliste, for eventuelle 

henvendelser fra eksisterende og eventuelle nye medlemmer. 

Eva sender info om dette til Gry, som legger ut på Klubbsida. 

Nytt bilde ble også nevnt som et ønske. 

Kanskje noen trenere/oppmenn har noe som kan brukes? Gry spør seg litt for. 

 

 

Sak 35:  Utlånsnøkkel 

Som vi har tatt opp tidligere så ønsker vi at kiosknøkkelen på Cirkel K skal kvitteres både inn og 

ut ved utlån. Eva har printet ut lister, og levert på bensinstasjonen. Møtte ikke daglig leder, så hun 

ringer og forklarer opplegget slik at leder på Cirkel K kan informere alle ansatte om de nye 

rutinene. 

 

 

Sak 44: Rydde rom i hallen 

20.februar møter de som kan fra styret kl. 17 for å rydde sekretariatsrommet (og utstyrslageret).  

 

 

 

 

Neste møte 

Sak 42: Årsmøte 

Sak 8: Rekrutteringsplan 

Sak 27: Årshjul 

Sak 36: Pokaler til sommeravslutning (hvor mange har vi, og hvor mange skal ha) 

 

 

 

Neste styremøte: tirsdag 9.mars, kl. 18 
Referent: Eva 


