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Side 1 

 

Referat HS-møte nr. 4/18 

 
Tid:   5.september juni kl. 20.00 – 22.00 
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 Hagen (Ski), Leif Brandeggen (Fotball), Hege 
Straumbotn (Turn), Ann Marit Ansnes (IB) 

Forfall: HC og svømming 

 
Møteleder:  Tone Holme 

Referent:  Åse Marit Hansen  
Neste møte: 07.11.2018 kl 20.00 – 22.00                          
 

Siste møte 2.halvår 2018:  
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 6. juni 

3.       Orienteringssaker 

Befaring skiløypene i Bjønndalen – ny sak 

          Info fra møtet med Sparebank 1 / sponsoravtale – ny sak 

Klubbavtale med CA/JOMA 

Opplæring av nye gruppestyremedlemmer 

Felles GIF-seminar (tid, sted, og innhold) 

Arbeidsseminar - HS 

4.       Positive saker og utfordringer – info fra hver gruppe 

5.       Korttidslån egne kontoer eller lån i bank (se vedlegg) 

6.       Utfordringer/oppgaver det neste året (utgår) 

7.       Familietak 

8.       Eventuelt   

           

Innkalling og dagsorden: Godkjent 

Info 

2. Referat fra forrige HS-møte 6.juni 2018 

Godkjent 

Info 

3 ORIENTERINGSSAKER 

Befaring skiløypene i Bjønndalen – ny sak 

Oddleif har vært med rundt i lysøypene i Bjønndalen på skigruppa sin firhjuling. 

Hensikten med turen var befaring av lysmastene i forbindelse med planlegging av 

utskifting av armatur og tippemiddelsøknad. 

 

Tone 
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Info fra møtet med Sparebank 1 / sponsoravtale – ny sak 

En ny sponoravtale med Sparebank 1 er på trappene. Forhandlinger er startet 

opp. Hvordan kan GIF bidra til å fremme Sparebank1 Ringerike Hadeland? Som 

igjen kanskje kan øke sponsorsummen fra banken. 

Sparebank1 stiftelsen. Fint arrangement i Flammen hvor GIF ble overrakt en 

sjekk på 1 mill kroner til kunstgressbanen mm på Slattum. Gruppene oppfordres 

til å søke på alle gode prosjekter de måtte ha. Sparebank1 stiftelsen gir ikke 

midler til drift av klubben.Alle søknader fra gruppene inn mot Sparebank1 

stiftelsen må gå via leder i GIF. Ny daglig leder av Sparebank1 stiftelsen.  

Klubbavtale CA/Joma 

Anders orienterte om prosessen med å finne en ny utstyrsleverandør til GIF 

Tone sender ut evalueringen som er utarbeidet etter forhandlingsmøter med 

Joma/Umbro/Craft. Etter innspill fra HS forsetter forhandlinger og evalueringer 

med leverandørene. Evalueringsgruppen utarbeider et forslag til kontrakt med en 

leverandør og avtalen må godkjennes på HS-møte i november. Man ser fortsatt 

på muligheten for å ha med CA videre, også ved et eventuelt bytte av leverandør. 

Opplæring av nye gruppestyremedlemmer 

Tone tilbyr opplæringsseminar til alle nye styremedlemmer i uke 41 (8. – 12. 

oktober) 

Gruppene sender inn melding til Tone om Hvem gjør hva. Det må oppdateres på 

GIF sin hjemmeside. Dette gjelder alle grupper. Frist – 1. oktober 2018. 

Arbeidsseminar med HS. 

Det var stemning for å arrangere et arbeidsseminar for HS-styret i høst. Hvor 

hensikten er å fortsette arbeidet med felles klubbfølelse og arbeide med klubbens 

visjoner fremover. Samt se på arbeidsprosesser som revidering av GIFs 

klubbhåndbok. 

Tone sjekker mulighet for et seminar på Kielferga – eller tilsvarende. 

 

4 Positive og utfordringer fra gruppene 

Fotball: Arrangerer fotballskole i høstferien, fotball akademiet startet opp 

5.september, 3 arrangementer planlagt i høst. Startet opp veterangruppe som 

bidrar spesielt inn mot oppstarten av A-lagskamper. Veldig fornøyd med A-laget 

sin posisjon i første år i 3. divisjon.  

Fotballen takker GIF/Oddleif for Slattum banen som ble ferdig til skolestart. 

Turn: Barnepartier har akkurat startet opp for høsten. Ventelister som vanlig på 

barnepartiene. Tone har avsluttet sin lange karriere barnetrener (nå er det kun 

leder i GIF). Turngruppa er i gang med å planlegge / lage strategiplan for videre 

arbeid når turngruppa flytter inn i Slattumhallen og fremtidig vekst. 

Ski: Ski har etablert gruppen «Nye veteraner» – først og fremst for rydding av 

skiløyper. Arrangementer i høst: Bjønnrun x 3 / rulleskirenn med Subaru som 

sponsor / pluss de vanlige arrangementene ved oppstart skitrening for de yngste. 

Tips: GIF ski annonserer rulleskirennet på Facebook – koster 400kr for 4 uker – 

god respons på annonsen. 

IB: Utfordringer fra IB: Sliter med treningstider, IB er ikke fornøyd med 

treningstidene slik det er i dag. Gjelder ikke de yngste klassene som kan trene i 

gymsaler. Lørdag 16.september er første i eliteseriekampen for menn. Håper på 

mange tilskuere etter å ha satset offensivt inn mot bla andre klubber. Bruker mye 

tid på elitelaget dame, veksten under er veldig bra. 

IB hadde betalt dugnad for Bygderock 2018, håper å sitte igjen med god inntekt. 

Svømming: ikke på møtet 

HC: ikke på møtet 
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5 Korttidslån egne kontoer eller lån i bank 

Bakgrunnsinformasjon var lagt frem som et eget vedlegg til innkallingen 

Vedtatt å kunne ta opp et korttidslån på 6 mnd fra egne GIF kontoer.  

Presisering – Sikringsfondet skal ikke brukes til kortsiktig lån. Det skal kun 

brukes til gruppene, dersom de har behov for økonomisk hjelp.  

 

6 Utfordringer/oppgaver 2018/2019 – punktet ble ikke behandlet 5.9 
Fra referat 6. juni 2018 - Planer for 2018 og 2019 
Ny avtale med utstyrsleverandør / Fortsette arbeidet med felles klubbfølelse 

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. 

 

7 Familietak 

Forslag fra Oddleif: GIF sin ordning om familie/persontak refusjon finansieres 

gjennom Grasrot, og ikke lenger av de enkelte gruppene. 

Vedtak: Gruppenes betaling til refusjon i 2018, betales via grasrotfondet. 

 

8 Eventuelt 

 

 

Oddleif 

 

 

info 

 


