
	
	
Protokoll	fra	hovedstyremøte	nr.	2/2017	
Dato:	24.	januar	2017	
Kl:	18:00	–	21:00	
Sted:	Hallen	
Tilstede	fra	hovedstyret:	
Robert	Furuhaug,	Sven	Anderssen,	Hanne	Haugen,	Thomas	Jacobsen,	Birgitte	Lyrån		
I	tillegg:	Daglig	leder	Lasse	Solberg	(ref).	
Til	stede	fra	håndballgruppa	under	første	sak:	Rune	Ovnerud	
Til	stede	fra	Markedsgruppa	til	deres	sak:	Karina	Fougerand	og	Robert	Pettersen	
Forfall:	-	
Ikke	møtt:	-	
	
Distribusjon:		
Styret	SIFG,	Gruppene,	styret	i	SIGE,	rådet.		
	
Agenda:	
	 	 Godkjenning	av	protokoll	
17/03	 	 Vestfjorden	Cup		
17/04	 	 Protokollføring	
Infosak:	 Markedsgruppa	
17/05	 	 Budsjett		
	 	 Eventuelt	
	
 17/03 Vestfjorden Cup 
• Håndballgruppa har sendt en søknad til hovedstyret om støtte pålydende kr. 40.000,- 
til gruppa basert på gjennomføringen av Vestfjorden Cup 2016, med mindre overskudd 
enn normalt. 
 
Vedtak: Hovedstyret ber håndballgruppa om å komme tilbake med konsekvenser av 
reduserte inntekter fra Vestfjorden Cup.   
 
 17/04 Protokoll 
• Styret ser behovet for å få en bedre protokollstruktur i Hovedstyret. 
 
Vedtak: 
Protokoller skal signeres av møtedeltakere av Hovedstyret, settes i perm og legges ut 
på nettsidene til klubben.  
Nummereringen skal skje slik:  
Møter: Møtenummer/år 
Saker: Årstall/saksnummer 
Distribusjonsliste: Fra neste HS-møte legges det kun ut på web, og blir ikke sendt på 
epost. Dagens distribusjonsliste blir varslet om dette. 
 
 
Infosak: Markedsgruppa 
• Markedsgruppa presenterer sitt opplegg. Hovedstyret er fornøyde med 
gjennomgangen og det gjenstår noen små formaliteter før gruppa kan sette igang med 
salget. Man regner med å starte senest medio mars. 
 
 
17/05 Budsjett 
• Styret går igjennom budsjettet og tallene så langt. Hovedstyrets budsjett inkludert 
IFO er nær ferdigstilt, vi mangler gruppenes. Dette skal sys sammen på felles 
budsjettmøte mandag 30.01.17 
Vi må jobbe med flere inntektsbringende tiltak, to av disse er: 
 
 



 
 
 
 Medlemsrekruttering 
• Styreleder ønsker at hovedstyret skal gjøre en aktiv jobb med å planlegge 
rekruttering av nye og flere støttemedlemmer til Graabein. Det settes av en dato hvor 
hovedstyret og gruppelederne planlegger innsatsen:  
Vi snakker med markedsgruppa først, for å se om dette kan implementeres i deres 
arbeid.  
 
GraabeinKraft 
• Vi har et samarbeid med Hurum Kraft, hvor vi får en sum pr kraftkunde vi verver. 
Denne innsatsen bør struktureres og vekkes til live. 
 
Vedtak: Budsjettet fremlagt på styremøte tas til etterretning. 
Budsjettet behandles videre i et eget møte med gruppene mandag 30. januar. 
 
 Eventuelt  
 
• Skigruppa 
Det ble informert om at skigruppa har hatt kontakt med Terje Wiggo Nielsen på 
Grønsand Gård som er villig til å stille med område til skianlegg, fritt for Graabein. 
Det skal innhentes priser på drift og investering av snøproduksjonsutstyr, for å 
eventuelt kunne søke om midler til dette fra stiftelser. 
Hovedstyret avventer videre innspill fra skigruppa før det tas noen avgjørelse. 
 
• Kommunemøtet IFO/SFO 
Daglig leder og styreleder har hatt et møte med kommunen for å se på hvordan IFO og 
SFO skal drives fremover. Skal vi være konkurrenter, eller skal vi søke samarbeid? I 
følge kommunen har de ikke noe ønske om å være involvert i vårt tilbud pr i dag, men 
om vi ønsker et tett samarbeid, må man starte på scratch for å se på hva som er mulig i 
forhold til nærmest felles drift. Hovedstyret skal tenke litt på dette før vi vurderer vår 
holdning til dette. 
 
 
 
(sign) 


