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Referat HS-møte nr. 3/17 
 

Tid:   30. august 2017, kl.20 -22 
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Hege Straumbotn (turn), Petter Hagen (ski), Tone Holme (leder GIF), Oddleif Dahlen (AU), Svein Hageselle 

(AU), Leif Brandeggen (Fotball), Janne (HC), Ole Gunnar Drabløs (AU) og Gunnar Almklov (AU) 
Forfall:  Åse Marit Hansen (AU), Bente Marit Mortensen (AU), Svein Reme (AU/Klatring), Anne Marit Ansnes 

(Innebandy) 
 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Gunnar Almklov 
Neste møte:   
 

 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent  
 

 

2. Referat fra forrige HS mai 17 
Til stede (var ikke Vidar Storvik fra ski, men Petter Hagen). Ellers Godkjent  
 

 

3 Kort fra gruppene 
 
Fotball: Har hatt jentefotballens dag – vellykket. Har 3v3-cup i september. Fotballskole i 
høstferien. Satser på å få en større arr.kom. A-lagene leder sine divisjoner, og rekruttlaget 
kan også rykke opp. Likviditet er OK. Skrapelodd. FFO er fulltegnet. Workshop for 
fotballstyret for å tenke over neste år, og en tilsvarende for fem år fremover.   
 
Turn: Glad for Slattumhallen. Heldig som fikk en god ny trener. 18 måneders ventetid på 
gruppen for 7-9 år. Har ikke kapasitet til å øke antallet barn. Ny hall løser noe av dette. 
 
Ski: Arrangerer Bjønnrun fra neste torsdag, og tre torsdager. Vil invitere HC-gruppa. 
Arrangerer rulleskirenn i Skytta. I tillegg oppstart av nye grupper. 
 
Handicap: Har startet innebandy (20-30 deltakere). Ønsker vennskapskamper med andre 
HC-klubber. Trenerkabalen begynner å gå opp. Mangler en svømmetrener.  Landsturnering 
(fotball) på Jessheim (ca. 1500 deltakere). God økonomi. 
 

 
 
 
 
 
 

4 Orienteringssaker 

 Nytt fra NIR: Lan-midlene er forsinket. Slattumhallen er i boks (Turndelen 
utvidet fra 500 til 750 m2). Halltid og klager på dette, men det skal bli bedre 
nå, bl.a. pga. krav om bedre medlemsregistre i klubbene. 
Kommunedelplanen- idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, NIR støtter sitt eget 
innspill. Leser og gir innspill på diverse reguleringsplaner etc.  

 Felles supporterutstyr. GIF har bestilt 3 telt med GIF-logo (to 3*6 og ett 3*3) 
til bruk for alle grupper 
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 Felles sponsorer. Husk at hovedsponsor er NOKAB og Sp1. Alt over kr 10.000 
skal Tone signere 

 CA inviterer GIF  til Toledo med for å se lageret og den nye kolleksjonen til 
Joma. En fra AU, Fotball og Innebandy drar.  
Fotball ønsker en brukerundersøkelse «ved neste korsvei» ved forhandlinger. 
Det blir i løpet av våren 2018. 

 

5 Bruk av grasrotmidler 
Grupper og AU kan søke HS om støtte fra Grasrotfondet til varige investeringer.  
 

a. Klubbhuset må males og ha noen små represjoner. 
Vedtak: kr 170.000 skal brukes til oppussingen av GIF-huset.  
 

b. Skigruppa skal gå til innkjøp av en firhjuling/traktor. Ber om støtte på kr 100 000,- 
Vedtak: Skigruppa innvilges kr 100.000 av grasrotfondet til kjøp av 4-hjuling 

  

 

6 NOKAB-sponsing 2017 
Nokab-andelen: 
Alle frittstående kunder av Nokab får tilbud om å velge en frivillig organisasjon i Nittedal som 
Nokab støtter med kroner 300,- GIF fikk totalt 334 stemmer, noe som utgjør hele kroner 100 200,- 

 
Vi takker atter en gang Nokab for spons. Her er oversikten de ulike gruppene har fått på 
bakgrunn av de valg abonnementene gjør.! 
 

5 GIF Handicap 50 300 15000 

6 GIF Hovedlag 23 300 6900 

7 GIF Fotball 107 300 32100 

8 GIF innebandy 40 300 12000 

9 GIF Klatring 1 300 300 

10 Gif SKI 53 300 15900 

11 GIF Sommerleir 6 300 1800 

12 Gif Storby 7 300 2100 

13 GIF Svømming 19 300 5700 

14 GIF Turn 27 300 8100 
 

 

7 Utviklingsarbeid i klubben 
Vi skal velge ett område gruppene og klubben skal ha ett felles fokus på av disse: 
1) Hvilke prioriteringer og ambisjoner skal vi ha de neste årene, hva ser de enkelte grupper 
at de trenger for å sikre fortsatt høyt aktivitetsnivå? 
 - for utøverne: flest mulig utøvere? - anlegg: ?- frivillighet/ dugnader (hvem skal drift) 
2) Samarbeid på tvers av gruppene 
 
Vedtak: Etter diskusjon ble vi enig om å satse på pk 2- Samarbeid på tvers av gruppene. Vi 
ser at det blir enklere å samarbeide på tvers når en kjenner hverandre. Gruppene sitter på 
mye kompetanse, som kan komme flere til gode.  
Vi starter opp prosessen med ett felles arrangement i løpet av høsten, hvor alle tillitsvalgte, 
trenere, lagledere blir invitert. Stedet blie Flammen og tema vil blant annet være GIF`s 
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historie, … 
Tone får hovedansvar til å dra i gang og bruke de ressurser hun trenger. Inntil kr 20 000,- 
innvilges. 
 

8 Eventuelt 
Ingen saker 

 

9 Møteplan for høsten og neste møte 
Tirsdag  

 

 
 
Ref. Gunnar Almklov 
 
 

 
 


