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Dato: 

06.06.2017 

Agenda: 

Styremøte - Håndballen 

Møteleder: 

Rune Byberg 

Referent: 

Oddny F. Bratland 

Tid: 

19:30 -21:10 

Sted: 

Sosialt rom – Iden 

Medvirkende: 

Trond Gjermund Haugen, Bjarte Lende, Gudny Varhaug 

Anne Torill Ånestad  

Fraværende: 

Zari Hobberstad 

 

 

20/17 – Godkjenning av innkalling og referat. 

Referat ok. Mangler ved innkalling. Punkt 22/17 gjelder programblad for håndballen, og ikke VIL-

bladet. Mangler punkt for kick-off og for aktivitetsdag i november og februar. 

 

17/17 – Status trenere. 

Flere er i boks. Mangler fortsatt trener for G11. Anne Torill sjekker med Roy Kenneth på G12 om han 

har mulighet til å ta treneransvaret, med hjelp fra Tarald Haaland og Morgan Aamodt. 

På J12 har Elisabeth sagt seg villig til å dele treneransvaret, men stiller som krav at hun har en trening 

i uka alene med sitt lag. Rune sjekker videre om vi kan finne løsninger som får kabalen til å gå opp. 

J16 mangler også trener. Er det mulighet for å slå sammen J15 og J16? J 14 ønsker også å få trene 

med J15. Styret v/ Gudny, Bjarte og Rune/ Trond Gjermund forsøker å få i stand et møte med 

trenerne på de aktuelle alderskullene den 13.06.2017 kl. 20 for  å se på ulike løsninger. 

18/17 Dugnadskalender. 

Vi jobber fortsatt med denne. Neste dugnad nå blir Jærmessa. Den står for øvrig ikke inne i årshjulet, 

og det må vi få på plass. Rune sjekker med Elisabeth. 

Dopapir/tørkerull –salg for damelaget. Er det kontroll på denne? Noen må sjekke med Bjørn Skretting 

om når denne ønskes gjennomført. 

Aktuelle dugnader for herrelaget. – varetelling på COOP?, Vakter på traktorpulling? Vakter på 

Nordsjørittet? 

21/17 – Årsrapport for lagene. 

Det er ikke registrert årsrapport for alle lagene ennå. De ansvarlige purrer på sine lag. Alle rapportene 

som kommer inn skal videresendes til Rune, som lager oversikt over det som kommer inn. 
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22/17 – Programbladet for håndballen. 

Vi er i gang! Fotografering er påbegynt. Rune må skrive en epistel til bladet. 

Faste poster: 

Årshjul – utgår 

Økonomi – utgår, men må tas i neste møte! 

Erfaringslogg – intet å bemerke. 

Eventuelt: 

Følgende poster til neste møte: 

23/17 – Kick-off 05. og 06. september 17. Her er det foreløpig løse planer, og vi må få ned håndfast 

program på papiret etter hvert. Planlegger fruktfat og langpannekaker ( Oddny og Anne Torill med 

flere hvis behov.) 

24/17 – Aktivitetskvelder nov 17/ feb18. Vi må beramme et eget møte for planlegging av disse 

kveldene. Prøve å få Jan Christian til å finne sponsor som kan sponse pizza til disse kveldene. 

Nytt møte 27.06.2017 kl. 20:00( Merk tiden!!) 

 

 

 


