
 

                                                                                                                                                                    Hovedstyre, Gjelleråsen IF   

Side 1 

 

Referat HS-møte nr. 5/18 

 
Tid:   7.november kl. 19.00 – 22.00 
Sted:   GIF-huset 

Tilstede:  Tone Holme (leder GIF), Svein Hageselle, Jorolv Berg, Oddleif Dahlen, Ole-Gunnar 
Drabløs, Gunnar Almklov, Anders Larsson, Petter Hagen (Ski), Leif Brandeggen 

(Fotball), Hege Straumbotn (Turn), Ann Marit Ansnes (IB) 
Forfall: HC, Innebandy, Sven Reme (AU/Storby/Klatring), Åse Marit Hansen(AU) 
 

Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Tone holme  

Neste møte: 6.februar 2019 
 
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Godkjenning av referat fra forrige HS møte 9.seo 

3.       Oppfølgingssaker 

HS seminar 

Kurs for nye styremedlemmer 

4.       Orienteringssaker    

Avtaler over kr 10 000,- 

Samarbeid med NIL 

Prosessen NIF er i 

NIR saker 

Status anleggsaker        

5.       Utstyrsavtale 

6.       Avtale med Sparebank 1, Ringerike- Hadeland 

7.       GIF dagen 

8.       Godt nytt fra gruppene 

9.       Søknad fra Turngruppa  

  

10.    Forberedelser til Årsmøte/årlige møter 2019 

 

11.    Eventuelt 

         Politiattester 

         Julebord for HS 

           

Godkjent 

2. Referat fra forrige HS-møte 9.sep 2018 

Godkjent 

 

3 GLADNYHET: 

- Vi har mottatt kr 217 000,- fra Sparebankstiftelsen, til bruk for å hindre at 

granulat forsvinner ut av LI-banen. VI gjør svært mye allerede, som : PVC duk, 

laget skråning, utvidet banen, kummer med drenering, snødeponi. 
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Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

 

OPPFØLGINGSSAKER 

- Arbeidsseminar for HS. 

Det var stemning for å arrangere et arbeidsseminar for HS-styret på sist møte, 

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

klubbens visjoner fremover. Samt se på arbeidsprosesser som revidering av GIFs 

klubbhåndbok. 

Det var ikke så mange som kunne nå, forslaget er å utsette dette til etter 

årsmøte. 

Vedtak; seminar blir lagt til etter Årsmøte 

 

- Kurs kveld for nye styremedlemmer:  

På grunn av mye jobb med Utstyrsavtalen denne høsten er dette utsatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ORIENTERINGSSAKER    

- Avtaler over kr 10 000,- 

Minner om viktigheten at alle avtaler (sponsor, arbeidsavtaler) med en verdi over 

kr 10 000,- skal signeres av styreleder eller daglig leder, Jorolv. Klubben er 

juridisk ansvarlig, vi har ett organisasjonsnummer. 

 

- Samarbeid med NIL 

NIL AU har tatt iniativ til samarbeid med vårt AU, for å utveksle erfaringer og 

høre hvordan vi jobber. Har avtale møte på Moxy Hellerudslette 5.12. Utgiftene 

deles. 

 

- Prosessen NIF er i/ Moderniseringsprosjektet 

Norges Idrettsforbund er i endring og Tone har vært med, som representant for 

Fleridrettslag, i forprosessen, før høringsnotatet ble laget. Har også vært med på 

dialogkonferanse i Idrettens Hus, i regi av NIF, sammen med Idrettskretser og 

Særforbund.  

Tone orienterte litt om saken og hva Fleridrettslagene ønsker:  

Kretser:  

AIK inviterer alle interessert i å være med på Innspillsmøter.  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-

idrettskrets/kalender/innspillsmoter--hvilken-vei-gar-norsk-idrett/ 

Åse Marit og Tone har meldt seg på møte 20.11. 

 

NIR saker 

 

Status anleggsaker    

 

Søknad på Miljøpris i regi av NFF 

     

 

5 UTSTYRSAVTALE 

Anders orienterte om hvordan hele prosessen har foregått, hvem som har vært 

involvert i fra AU, Fotball og Innebandy, antall møter, inviterte forhandlere, 

sammenligninger av tallene i de to tilbudene som ble vurdert til slutt. 

Det står mellom Craft/Comet og Joma/CA 

Mål:  

Oppnå gode kommersielle betingelser for klubben og dets medlemmer, samt å 

gjennomføre en god og ryddig prosess. 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-idrettskrets/kalender/innspillsmoter--hvilken-vei-gar-norsk-idrett/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-idrettskrets/kalender/innspillsmoter--hvilken-vei-gar-norsk-idrett/
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Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

 

 
 

I tillegg har følgende kriterier blitt vektlagt i innstillingen fra AU: 

• Forutsetning for å nå det forpliktende motkjøpet 

• Kostnader relatert til et ev. bytte av leverandør. 

• Historikken til Joma/Craft som klubbleverandør 

• Soliditet hos forhandler 

• Nærhetsfaktor 

 

AU sin innstilling:  

Etter en totalvurdering av tilbudet innstiller AU det på at det signeres en ny 5-års 

avtale med Joma/ClubAssist. 

 

Vedtak:  

Gjelleråsen IF signerer ny trepartsavtale med Joma/CA, for perioden  

1.1. 2019- 31.12 2023. 

Hver gruppe må ha en ansvarlig som følger opp avtalen. 

% fordelingen evalueres etter innen 15.6.18 og deretter en gang i året. 

 

Se vedlegg for fordeling av sign-on/ forpliktelse -frivareuttak 

 

Oppfølgingsansvar: Anders Larsson 
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Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

6 SPONSOR AVTALE MED SPAREBANK 1 

 

Vi har signert ny 3 års avtale med Sparebank 1 Ringsaker-Hadeland.  

Gjelder for perioden 1.1 2018- 31.12. 2020. 

Hvert år mottar vi kr 150 000,-. 

Fordelt på gruppene. 

 

 

 

 

7 GIF DAGEN 27.2.19 

 

For hvem: alle gruppestyrer, trenere, lagleder og andre tillitsvalgte i Klubben. 

Mål: Skape tilhørighet og felles Klubbfølelse. 

Vi har leid Lillesalen i Flammen 27.februar kl 19-21. 

Komite: Åse Marit og Tone 

 

 

8 GODT NYTT FRA GRUPPENE 

Fotball: A-laget, 6.pl i 3 divisjon, alle ungdomslag er på topp 3 i kretsen. Har en 

stor kabal å legge til neste år. HIstoeefortelling: hjelper en enslig foreldre med 

dårlig råd. 

Ski: Oppstart /Kick off i Bjønndalen m/ felles lunsj. Snart årets familiesamling 

med 290 deltagere. Invitert nye «veteraner», 12 stk meldte seg. 

Turn: Fått to nye dommere, konk.jentene fikk 4.pla i kretskonkurranse, Bestilt 

nytt turnutstyr/skranke 

 

9 SØKNAD FRA TUNGRUPPA 

Turngruppa søker om å få dekket deler av nytt turn utstyr igjennom 

Grasrotfondet. 

Vedtak: turngruppa innvilges støtte fra Grasrotfondet på kr 51 651,- 

 

 

10 FORBEREDELSER TIL ÅRSMØTE/ÅRLIG MØTER 2019 

 

Årsmøte blir 27.3 kl 2000 på Klubbhuset 

 

Årlige møter i gruppene skal avholdes innen 13.3 

- frist for å melde dato er 15.jan til Jorolv(for offentliggjøring) 

-minner om at det er viktig å sette i gang valgkomiteene 

 

 

 

 

11 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

         Ref- Tone 


