Styremøte i Håndballgruppa, tirsdag 04.05.21 kl. 19.00 – 21.00 Sted: Teams
Til stede: Jørgen Ryttervold, Roger Gravseth, Ingunn Holøymoen, Torunn Størseth Engan, Ståle
kroken, Ingrid Bendixvold

Meldt forfall: Monica Engan, Linn Eva Kolstad (hovedlaget)
Referent: Ingrid Bendixvold

Agenda/Referat:
08.21 Innkallingen
•

Ingen tilføyelser til innkallingen

09.21 Gjennomgang av referat fra forrige møte
•

Referat ok.

10.21 Digitale verktøy/lagring i styret v/Roger
•

Informasjon om Google disk. Håndballgruppa har egen konto. Her lagres
dokumenter/referater fra møter i handballgruppa. Undersøker om styrets medlemmer kan
legges til som brukere slik at vi kan benytte Google disk som digital arbeidsplattform for
dokumenter.

11.21 Status økonomi v/ Ståle
•

Gjennomgang av foreløpige tall v/Ståle. Regnskapssammendrag for første kvartal ikke ferdig
enda. Økonomien er god, med positiv saldo i bank hovedsak pga. få arrangementer (redusert

forbruk) siste året, kompensasjon for avlyst Yngres cup og lagsparing hos de eldre lagene.
Leie til verket samt lønn trenere utgjør hoveddelen av kostnadene.

12.21 Trener/lagledermøte v/ Ingunn (Sportslig)
•

Planlegger møte med trenere og lagledere onsdag 26 mai. I møtet ønsker vi å få oversikt over
lagene (spillerbeholdning) for neste sesong. Forslag til sportslig rammeplan legges frem i
møtet for diskusjon og innspill i møtet. Representanter fra styret deltar.

13.21 Velkomstskriv v/Ingrid
•

Utarbeidet forslag til skriv som deles (trolig digitalt) ved sesongstart. Tanken er å klargjøre
elementer som nok kan oppleves uklare, særlig for den som er helt ny, så som
medlemskontingent og treningsavgift, forsikringsordning, dugnader og forventninger til
bidrag for fellesskapet, lagsparing, retningslinjer for bruk av sosiale medier, sportslig
rammeplan, kontaktinformasjon etc.

14.21 Eventuelt
•

Supporterklær v/ Jørgen. Innhentet tilbud fra aktuelle leverandører. Det ser ut til at valget
faller på Sport 1 og Umbro, de kan levere supportergenser til ca. 350 kr/genser med ferdig
trykk. Det søkes om sponsorer kan dekke en liten nett sum/genser. Forslag om at dersom
man er iført supportergenser ved hjemmekamp er det gratis inngang i Verket. Avstemming
på supporterklubbnavn på FB. Saken følges opp på neste styremøte.

•

Spillertrøyer- materialforvalter har oversikt over alle trøyer til spillere under 14 år, det
mangler noen. Kjøper inn trøyer til mini.

•

Henvendelse fra Verket om at tilsynsvaktordningen har ikke fungert optimalt. Fra klubbens
side savnes retningslinjer for tilsynsvakta, varighet for vakta etc.

•

Roger og Ingrid deltatt på kveldskurs i styrearbeid i regi av Norges Idrettsforbund.

•

Innkalling til sonemøte, 18 mai, anbefaler at sportslig og dommerkontakt deltar. Roger
videreformidler innkalling til sportslig og styret.

•

Neste styremøtet 6 september

