
REFERAT FRA HANDBALLSTYRET 

Møtenummer: 1 - 2017 
 
Frammøtte: Hans jr. Aanestad, Elisabeth Lerkbrekk, Rolf Jr. Skrettingland, Jorunn Varhaug, 
Bjarte Lende, Rita Mæland Skretting, Marianne Sør-Reime 
 
Ikke til stede:  
 
Sted: Møterom Jæren Sparebank Arena 
Dato/kl: Torsdag 5. januar 2017 kl 19:30 

 

Sak 1: Godkjenne referat  

Godkjent 

 

Sak 2: Vennefest 

60 forhåndspåmeldte. 

Hans har hjulpet til med organiseringen.  

Rigger til i hallen på fredag 6. januar. 

Bør lage til en oversikt over hva som må gjøres før, under og etter festen. Lettere for de som 

skal organisere festen å huske på alt da. 

 

Sak 3: Trenere neste sesong 

Hans har snakket med seniortrenerene. Vi må legge frem tilbud til Herre A trener. Han er 

også interessert i å ha 3 treninger i uken, 2 med Herre A og 1 trening i uken med 

aldersbestemte lag, gå på rundgang.  

Dame A trener usikker.  

 

Vi i styret tar kontakt med lagene vi er ansvarlige for og hører med hvordan de tenker neste 

sesong. Dette for å så smått begynne kartleggingen av trenersituasjoen, ha begynt på den slik 

at det forhåpentligvis letter jobben til styret som overtar i mars. 

 

Sak 4: Trener/oppmannmøte 

Vi har ikke trener/oppmannmøte i januar allikevel. Bjarte har kontrollen på de som skal til 

Danmark på turnering og påmelding til Umbro Cup i Kristiansand er ikke før i mars.  

Legger ut på trener/oppmann gruppen av det blir Umbro Cup i Kristiansan 21. - 23. april 

2017. 

 

Sak 5: Økonomi/Budsjett 

Rita Skrettingland må sjekke om egenandel for alle spillerne for alle turene er fakturert.  

Budsjett neste år: Satt opp litt mindre minus i 2017 enn i 2016. 



Vanskelig å vite ang. Neste sesong. Vet ikke hvor mange turer til Kristiansand det blir, 

kommer an på terminlisten. Hvor må vi legge oss på lønn ift trenere seniorlagene. 

  

Sak 5: Årsrapport 

Elisabeth er styremedlem, ikke varamedlem. Har gitt beskjed til Møyfrid. 

 

Sak 6: kamper gamle hallen 

Følgende kamper spilles i gamle hallen: 

J18 kamp mandag 16. januar 2017 

Kamper satt opp 21. januar (hele dagen) 

Kamper satt opp 4. februar  

Kamper satt opp 2. april 

 

Bjarte gir beskjed til kretsen om endringen. 

 

Sak 7: Sekretariatet 

Vi har fortsatt for få personer til sekretariatet. Må ta en ny runde på å få med flere. 

 

Sak 8: Diverse 

• Det skal ikke være salg av dopapir for elever på ungdomsskulen dette eller neste år. 

            Vurderer om vi skal ta en runde med dopapirsalg som produktsalg. 

• Nytt lag, G11 har kommet igang med trening. Har meldt på lag, men de har ikke 

drakter. 

• Rita fyller ut skjema for vervsregistrering for trener sesong 2016/2017 og sender til 

Eva. 

 

 

Neste møte 19. januar 2017 kl. 19:30 

 

 

Referent: Rita Mæland Skretting 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


