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Referat HS-møte nr. 2/17 
 

Tid:   3. mai 2017, kl.20 -22 
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Tone Holme(leder GIF/Turn), Bente Mari Mortensen (AU/Svømming), Ann Marit (IB), Jorolv Berg (AU), 

Oddleif Dahlen (AU), Svein Hageselle (AU), Sven Reme (Klatring), Leif Brandeggen (Fotball), Vidar Storvik 
(ski), Bjørn Storm (HC), Ole Gunnar Drabløs (AU), Erik Sundquist(Ski) 

Forfall:  Åse Marit Hansen (AU), Gunnar Almklov (AU), 
 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Tone Holme 
Neste møte: 30.august 2017  
 

Før møte: Forlengelse av Årsmøte- valg av representanter til Valgkomiteen  
Fotball:  Lena Haugen 
Turn:   Geir Inge Langdal 
Innebandy:  Jan Vetle Eikeland 
Ski:  Vidar Storvik 
Svømming:  Mona Jotvedt 
Handikap:  
Vedtak: Godkjent 
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent  

 

2. Referat fra forrige HS jan 17 
Godkjent  

 

3 Konstituering av nytt Hovedstyre 
I år er det ingen nye tillitsvalgte og styret trer sammen med de representanter som ble valt 
på årsmøtet. 

 

4 Kort fra gruppene 
Innebandy: To spiller til SSL/Allsvenskan. Satser hardt på egne spillere. 13 års guttene med 
seriemestere! 
Fotball: Sesongstart, har 80 lag og er med i alle seriespill kretsen har. Har blitt Kvalitetsklubb 
nr 150 i Norge. Har 25-30 spiller i sone/kretslag, 40 barn på FFO, god likviditet. 
Turn: Går mot sesongavslutning. 350 utøvere, ventelister på barnepartiene, mister 
hovedtrener for apparatjenter(-har vært med i 12 år) 
Ski: Ønsker en felles holdning til al barn skal få være med i flere idretter, på trykk i ett 
årshjul. Arr kretsmesterskap i stafett, 660 utøvere i Varingskollen. To karusellrell og klubb 
mesterskap i Bjønndalen. Deltagelse i Hovedlandsrenn i NM 15-16 år( 20 med fra GIF og 3 
pall plasseringer. Skal ha årsavslutning for alle som har bidratt i Ski gruppe. Søker penger til 
en 4hjuling. 
Svømming: God miljø, god plass- plass til flere. Kursene går sin gang, har god kapasitet. Må 
være med synlig- god økonomi, stabile og dyktige trenere. Opplæring av barnehagebarn i 
samarbeid med NK. Snart stevne med 100 deltagere. 
Handikap: I gang med fotballen og starter opp med Innebandy med besøk fra Fordbudet 
Event 8-15.mai 
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5  Evaluering av de årlige møtene og Årsmøte 
 Alle ble gjennomført, men ulike måter å gjøre det på.  
Vedtak: Starte prosessen tidligere neste år, samt ha forberedende møter i løpet av høsten 
for å sikre en lik prosess i gruppene 
Årsmøte: Ok oppmøte, bra engasjement.  Innspill fra Kontroll komiteen skal det jobbes med 
i året som kommer. 
 

 
 

6 Oppfølgingssaker 
a. Sponsorer. Rema 1000. Sven og Tone følger opp. Blir ca kr 50 000,- til Klubben. 
b. Høringsuttalelse til kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluft.  
    Oddleif fortalte kort hva innholdet var 
Våre innspill er med i planen. Vi sender ett svar når høringsfristen går ut, 
c. Bjønndalen- siste nytt: Oddleif skal på befaring 4.5 med NK 
d. Support utstyr: Representanter:  
Fotball: Knut Arild Magnussen 
Turn: Hege Straumbotn 
Svømming: Monica Magndal 
AU: Tone Holme og Oddleif Dahlen.  
Prinsipp: Felles support utstyr, slik at gruppene ikke brenner inne med utstyr, og adte kan 
selges med fortjeneste til gruppene! 
d. AU ønsker å invitere gruppene til møte, for å fortelle om seg og sine utfordringer. Først 
ut er svømming 
e. Minner om sommerfesten 10.juni. Meld på! 
 

 

7 Street work out 
Oppslag i Varingen om en mor som ønsker å starte noe for ungdommer etter skoletid.  
Sven fra Storby tar kontakt og spør om hun trenger hjelp. 

 

8 Neste møte: 30.august  
 

 

 
 
Ref 
Tone Holme  


