
Referat Håndballstyret. 
 

Dato: 07.03.2017 

Tid: 17:00- 18:15 

Sted: Møterom 2.etg., Iden. 

 

Møtte: Rune, Gudny, Zari, Anne Torill, Trond Gjermund og Oddny. 

Forfall: Bjarte. 

 

Kiosk 

Kan vi få Møyfrid Njærheim til å være med videre? 

Bør det utarbeides en ny modell for driften videre? Skal lagene ha ukesansvar for bemanning av 

kiosken, eller skal vi fortsette slik som før? 

Rune kontakter Møyfrid. 

 

Banedagbok 

Ønske om at Hege Lende viderefører det gode arbeidet hun har gjort.  

Oddny kontakter Hege. 

 

UMBRO  

Bussbestilling er i boks. 

 

Ansvarsfordeling av lagene 

J/G – 7 og 8 år – Oddny 

J/G – 9 og 10 – Zari 

J/G- 11og 12 – Anne Torill 

  G- 13 og 14 – Bjarte 

  J- 15 og 16 – Gudny 

Dame/Herre seniorlag, samt J18 – Rune og Trond Gjermund. 

 

Samarbeid med Nærbø 

Dette må diskuteres nærmere, og Styret må bli enige om dette skal gjennomføres. 

Bjarte og A-lagstrener,Kjetil, må involveres i diskusjonen, da styret ønsker å høre mer om dette. 

Hvis samarbeid skal gjennomføres, hvilken modell skal brukes? Flere alternativ må gjennomgås. 

 

Erfaringslogg 

Trond Gjermund la frem ønske om å føre en erfaringslogg. 

Dette for å gjøre arbeidet lettere for fremtidige håndballstyrer. 

Endre praksis for innsettelse av nytt styre – tidspunkt for endelig overtakelse på flyttes. 

Samle informasjon til styret på et sted – lage en egen «styreperm»? 

 

Møte med alle trenere/ oppmenn 

Må gjennomføres snart – helst innen utgangen av mars 17. 

Styret må få videreformidle sine ønsker for håndballgruppa. 

Få trenere og spillere til å samarbeide om å gjenopprette skikkelig rekruteringslag. 



Løse miljøutfordringer – endre holdninger til unge spillere, samt legge forhold til rette for eldre 

spillere til å bli kjent på tvers av alder. 

Møte planlegges til 20.03.17 kl. 19:30 i sosialt rom. Rune/ Trond Gjermund hører med A-lagene og 

J18 om dette er et tidspunkt som passer. 

 

 

Ref. 

Oddny. 


