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Referat HS-møte nr. 3/18 

 
Tid:   6. juni kl. 20.00 – 21.00 
Sted:   GIF-huset 

Tilstede:  Tone Holme (leder GIF), Svein Hageselle, Jorolv Berg, Oddleif Dahlen, Ole-Gunnar 
Drabløs, Gunnar Almklov, Åse Marit Hansen, Anders Larsson, Sven Reme 

(AU/Storby/Klatring), Petter (Ski), Knut Arild (Fotball), Lars Grande (Svømming), 
Hege Straumbotn (Turn), Anne Marit (IB) 

Forfall: HC  

 
Møteleder:  Tone Holme 

Referent:  Åse Marit Hansen  
Neste møte: 05.09.2018 kl 20.00 – 21.00                          
 

Møter 2.halvår 2018:  
05.09.2018 og 07.11.2018 
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Godkjenning av referat fra forrige HS møte 4. april 

3.       Orienteringssaker 

Oppfølging av klubbavtale med CA/JOMA 

Politiattest 

4.       Positive saker og utfordringer fra hver gruppe 

5.       Utfordringer/oppgaver det neste året 

- Oppgaver 

- GIF seminar  

6.       Avtale dag for arbeidsseminar 

7.       Høstens møteplan 

8.       Eventuelt   

          - Halltildeling 

- Slattumhallen 

- Sommerfest 

Innkalling og dagsorden: Godkjent 

Info 

2. Referat fra forrige HS-møte 4.april 2018 

Godkjent 

Info 

3 ORIENTERINGSSAKER 

Avtalen med Club Assist (CA) og Joma 

Kontrakten med MX CA går ut i desember 2018.  

Møte mellom CA og AU avholdt (Per Espen og Dag / Tone og Anders) 

Møte mellom GIF/CA og JOMA (med representant fra Spania) avtalt i løpet av 

juni.  

Internmøte i GIF avholdt med AU, Fotball og IB (Tone og Anders / Raymond og 

Morten / Anne Marit og Tor Dag) hvor man gjennomgikk dagens avtale og innspill 

til ny. Det er satt ned et forhandlingsutvalg: Morten, Anne Marit, Anders, Tone 

Info 
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som skal se på betingelser/forbedringer til en evt. ny avtale med Joma/CA. 

Innspill fra de øvrige gruppene i møtet: 

Ski – bestiller tekstiler via Club Assist – Vintertøy blir kjøpt inn via CA. 

Sommerkolleksjon fra JOMA er nytt av året. 

Turn – Leveranse fra CA: Joma på overtrekksdresser. CA leverer ikke turndrakter 

Svømming – Leveranse fra CA: T-shirts og shorts. CA leverer ikke 

svømmedrakter 

 
Politiattest 

Vi venter med fornyelse av attester som er over 3 år til bestemmelsene er 

besluttet i politidirektoratet. Så pr i dag må man ikke fornye politiattest på de 

som har. Husk politiattest til nye trenere og styremedlemmer. 

Hver gruppe må ha/har sin egen politiattest ansvarlig, som igjen er ansvarlig for 

å ha kontakt med Geir-Tommy/Ole-Gunnar. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/ 
 

  Info 

4 Positive og utfordringer fra gruppene 

Fotball: Mye positivt i gruppa, mange folk på A-kampene. Nyansatt 

sponsoransvarlig.  

Turn: Mye positivt arbeid i turngruppa med Mari som ny turntrener. Mari tok 

også gull i veteran VM gull på Mari i Riga. Turngruppa forventer vekst ved en ny 

Slattumhall og har påbegynt en vekstplan (etter mal og innspill fra fotballgruppa) 

Ski: Skigruppa har påbegynt en sportsplan etter Norges Skiforbund sin 

utviklingstrapp. Av større arrangementer planlegges et nytt Rulleskirenn på 

Skytta i september. 

IB: sesongen over, men treningen fortsetter frem til sommerferien.  

Forsterkinger og signering av kontrakter med nye spillere både til dame og 

herrelaget pågår. Prøvespilling på elitenivå til neste helg. Ny sportslig leder i 

gruppa, Hans Roar Wilhelmsen/HANSA. 

Svømming: Høyaktivitet: B/C/rekrutt grupper. Prøveordning med Nittedal 

kommune, ±20 svømmere møtes i Lihallen til morgensvømming. Vellykket 

ordning. Sesongen avsluttes med svømmestevne i Hamar til helgen. Utfordring: 

Rotnesbadet forsvinner, men i foreløpig ser det ut til at svømmegruppa blitt 

tildelt nok timer til å opprettholde kurstilbudet og inntekter. 

 

5 Utfordringer/oppgaver 2018/2019 
Planer for resten av 2018 og 2019 
Ny avtale med utsyrsleverandør 
Fortsette arbeidet med felles klubbførelse 
Revidering av klubbhåndboka, se på strukturen  
Idrettsforbundets skyløsning «Styrekontoret» er ferdig utarbeidet og kan rulles ut i GIF. 
Planen er å lage et GIF seminar i 2019, tilsvarende (men ikke akkurat tilsvarende) som ble 
arrangert i Flammen i januar 2018. 
 

 

6 Arbeidsseminar for Hovedstyre i GIF 
2-dagers seminar 
Forslag til møtedato helgen 7. september. Tone innhenter tilbakemelding på dato fra 
gruppene. 
 

 

7 Møtedatoer 2.halvår 2018 
05.09.2018 og 07.11.2018 

 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/
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8 Eventuelt 

• Halltildeling – gymsaltildeling fra NIR gjøres direkte til idrettslagene. Fordeling av tildelt tid 
mellom gruppene må idrettslagene gjøre selv. AU vil kalle inn ski/IB/fotball til 
fordelingsmøte i GIF. Haller tildeles til de ulike gruppene. 

• Slattumhallen – NIR er invitert til nytt møte med Nittedal kommune om bygging av  
Slattumhallen torsdag 14. juni. 

• Sommerfest 18.august – festkomiteen ber gruppene være med på markedsføringen. 

• Påminnelse til alle gruppene: Tenk på språkbruken på sosiale medier fra 

 
Oddleif 

 
 

info 

 


