
 

                                                                                                                                                                    Hovedstyre, Gjelleråsen IF   

Side 1 

 

Referat HS-møte nr. 4/17 
 
Tid:   29.okt 2017 
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), Jan vetle 
Eikland(IB) 

Forfall:  Åse Marit Hansen (AU), Bente Marit Mortensen (AU), Svein Reme (AU/Klatring), Bjørn Storm( HC) 
 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Tone Holme 
Neste møte:  3.jan 2018 
 
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent  
 

 

2. Referat fra forrige møte 
Godkjent 
 

 

3 Besøk av Curaguard. 
Gjelleråsen IF er plukket ut( etter å ha blitt spurt) om å være med i ett pilot prosjekt( på 
landsbasis) i samarbeide med Nittedal kommune, Curaguard og Spleis.no. 
En ny måte å tenke inntekter på til lagene. 
Vi fikk besøk av Tor- Jørgen Næss som skal fortelle mer. 
Microfrivillighet, alle gir litt til en god sak. 
« Den gode historie» - spre dette på sosiale medier- de ha stor tro på at dette kan være 
innbringende. 
Det er tidsbestemt og Nittedal kommune/Curaguard sitt ansvar. 
Startkapital: kr 5000,- 
Turngruppa tar på seg ansvaret for å prøve dette! 

 
 
 
 
 
 

4 Informasjon om JOMA besøket med Club Assist 
Leder av fotball, innebandy og undertegnede har vært på JOMAS hovedkontor for å en 
presentasjon av selskapet og siste klubb kolleksjon. Leif fortalte litt og sa noe om de 
muligheter som ligger her. 
Kommer tilbake til mer informasjon etter hvert, sammen med CA. 

 
 

5 GIF dagen 
Vi har holdt av Flammen to lørdager i januar/februar for å arrangere GIF dagen, som vi 
bestemte å ha på sist møte.  
Tanker rundt arrangementet: 
- alle gruppene må mobilisere til denne dagen 
- æresmedlemmer blir invitert 
- invitere CA og Sparebank 1 til stand 
- FOKUS: oss selv 
- Programkomite: Åse Marit og Tonr 
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6 Orienteringssaker 
a. Nytt fra NIR 
  Slattum hallen 
  - ut på anbud.  
  LAM midler er fordelt, men 150 000,. er holdt igjen pga tidligere vedtak 

 

7 Politiattester 
  Gruppeleders ansvar, å se til at alle har og godkjenne attesten. 
  De kan signere bekreftelse og være den attesten fremvises til når den foreligger. 
  Ole Gunnar sender fil til gruppelederne, som sjekker hvem som fortsatt er med og hvem 
som evt mangler. 
Endret rutine legges ut på hjemmesiden vår 

 

8 Signaturrettigheter 
 I dag er det bare styreleder som har signaturrettigheter. Styreleder ønsker at også 
 daglig leder/Controller Jorolv Berg har denne muligheten. 
Vedtak: Godkjennes  

 

9 Forberedelser til årlig møter og årsmøte 2018. 
Gruppene må sette en dato, i god tid før årsmøte som blir onsdag 21.mars. 
Maler for årsberetning, innkalling og referat sendes i god tid. 

 

10 Ny sak: Kort fra gruppene., vi dele gode ideer og utfordringer som leder/gruppestyrene har.  
Innebandy 
Utfordrende å beholde spillere, hva får ungene til å fortsette, spesielt i 13- 14 års alderen? 
Ski 
Får folk til å være med i undergrupper/komiteer. Dette fungerer bedre og bedre. Sak: jobber 
for å finne nye styremedlemmer. Når vi har Kick-off fanger vi opp noen. 
Utfordringer: dokumentasjonen- hvor blir alt av. Ha rutinehefte på arrangementer. Hvordan 
blir alt dette oppdatert? 
Jobber for å skape ett miljø- ah samlinger for utøvere, trenere og foreldre. Her treffes man. 
Være synlig på FB og Instagram. Bruker # sponsorer. 
Han kveldsmat samlinger! 
Turn 
Utfordring: 18 mnd ventetid på å komme med7-9års partiet 
Styret har fordelt arbeidsoppgavene seg i mellom: økonimi, trenerne, drift av hall etc. 
Ett styre som fungerer godt, men har jobbet lenge sammen, og snart er det ingen som har 
barn i igjen  
Fotball 
Har god bredde i arbeidet og jobber systematisk for å få ett godt tilbud til alle. 
Det er 7 ungdommer som har ansvaret for breddetilbudet, vi rekrutterer tilbake til klubben. 
Jobber for å få en pensjonistklubb med Tom Sveum i spissen. 
Har en «takk for sesongensamling «for trenere og lag. Styret består av 5 medlemmer og har 
møte en gang i måneden. Målet er å komme i 2.div i løpet av 5 år og har laget en plan for 
arbeidet. Ansetter 2 stykker i heltid fra nyåret.  
 

 

11 Eventuelt 
- Vårt æresmedlem Torbjørn Bratting kommer til å gi seg( ski) 
- Brosjyren nærmer seg slutten. Få inn Flûgger 
- Stortinget har vedtatt at grasrotandelen øker far 5 til 7 % 
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            -  Lys i Bjønndalen- kommer ikke i orden før Nittedal kommune har ordnet avtale med 
alle grunneierne. Dette tar tid 

- Snø produksjon i Bjønndalen. Oddleif er på saken og skal ha møte med Nittedal 
kommune 

- Utvidelse av Slattumbanen, Nærmiljøanlegg, med klatrestein. Dette går i boks 

 
 
Ref. Tone Holme 
 
 
 
 

 


