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Dato: 

10.08.2017 

Agenda: Referat håndballstyret. 

Møteleder: 

Rune Byberg 

Referent: 

Oddny Fuglestad Bratland 

Tid: 

19:30-22:00 

Sted: 

Sosialt rom, Iden 

Medvirkende: 

Trond Gjermund Haugen, Bjarte Lende, Gudny Varhaug og 

Anne Torill Ånestad 

Fraværende: 

Zari Hobberstad 

 

 

26/2017 - Godkjenning av innkalling og referat. 

 Feil i referat vedrørende lønnsutgifter. Økningen blir på ca. 40.000. Referatet viser til totale 

lønnsutgifter for en hel sesong. 

17/2017 – Status trenere 2017/2018(rask oppsummering) 

Det eneste som er uklart enda er trener og oppmann for nye G7-laget. Der har ingen meldt 

seg pr 10.08.2017. 

18/2017 – Dugnadskalender – Fortsatt utarbeidelse 

Oversikten begynner å blir klar. Anne Torill utarbeider oppsett som også vil bli trykket i 

programbladet. 

21/2017 – Årsrapport for lagene(har vi fått inn alle nå) 

 Saken legges i bero, da dette ikke skal være klar på en stund. 

22/2017 – Programblad for Håndballen. Fordeling av oppgaver. 

Rune skriver leder, og Anne Torill samler inn og organiserer stoff som skal settes inn. Det skal 

forsøkes å få satt inn dugnadsoversikt, samt oversikt over kioskvakter for kommende sesong. 

I tillegg skal det annonseres om scoringsklubb. 

Mangler fortsatt bilder av A-lagene. Disse kan ikke tas før draktene er klare. Gudny 

koordinerer dette. 

 

23/2017 – Kick-off 05.og 06. september 17. 

Agenda for disse to datoene er klar. Trond G. lager infoskriv som skal bli distribuert rundt til 

spillere, trenere og lagledere. Rune har kontakt med Rektor Omland og lagleder Morten 

Aanestad. 

Det vil bli servert kake den 05.09.17 for trenere og oppmenn.  

Anne Torill – Gulrotkake 



 

 

MØTEREFERAT 

 

 

2

 

 

Oddny – Vaniljekake 

Rune –  Sjokoladekake. 

24/2017 – Aktivitetskveld Nov 17/ Feb 18. 

Første aktivitetskveld blir den 01.12.2017. Hallene er reservert fra kl 1800-2330. 

Aldersgrense fra 10 år og oppover for å få mest «fres» over kvelden? 

Eget planleggingsmøte blir den 19.09.17 kl. 20:00 

 

*  Årshjul- gjennomgang – hvor er vi nå? – Alt i rute pr 10.08.2017. Mangler å fastsette satser for 

egenandel reiser. Anne Torill og Bjarte sjekker hva som er tatt tidligere. 

* Økonomi – Dette punktet MÅ gjennomføres!! – Utgikk grunnet Zaris fravær. 

*  Erfaringslogg - Noe å tilføye? – Intetå anføre. 

* Eventuelt 

-    Casinovegg sammen med scoringsklubben? Trond G. lager casinoveggen. Må være 

flyttbart da dette skal være både i gamle og nye hall. 

Alle i styret går inn for å samle inn gevinster – 2 gevinster fra hver sponsor. 

- Oppkjøringsturnering . Et lag er påmeldt på herresiden pr 10.08.2017. Håndballstyret vil 

ikke være involvert i denne turneringen. Jorunn har ansvaret. 

- Treningsleir for damene? Dette har styret sagt nei til. 

- Banedagbok. Det har vært møte vedrørende dette for å skaffe flere folk til å fylle inn 

tomme felt i banedagboka. Satser på en enklere føring for Hege N. Lende denne sesong. 

 

Neste møte : 23.08.2017 kl. 20:00 – Merk tiden!! 


