
REFERAT FRA HANDBALLSTYRET 

Møtenummer: 12 - 2016 
 
Frammøtte: Hans jr. Ånestad, Elisabeth Lerkbrekk, Rolf Jr. Skrettingland, Jorunn Varhaug, 
Bjarte Lende, Rita Mæland Skretting, Marianne Sør-Reime 
 
Ikke til stede:  
 
Sted: Hjemme hos Hans 
Dato/kl: Torsdag 8. desember 2016 kl 19:30 

 

Sak 1: Godkjenne referat  

Godkjent 

 

Sak 2: Vennefest 

Seniorlagene har begynt planleggingen og har kontrollen. 

 

Sak 3: Lodd/premier 

Det er 10 gevinster i hver eske. 

Vi tar 20 kr. pr. remse. 

Selger loddene i kiosken på kampdager. Begynner 17. desember 2016. 

Marianne lager plakat. 

 

Sak 4: Økonomi 

Utgiftene til billettsalg til landskamp er ført – inntektene er ikke ført i regnskapet. 

Produktsalg er ført som kakesalg. Det er vanskelig å få oversikt i regnskapet. Vi ønsker mer 

kontroll på hva og hvor mye inntekter som bringes inn på de forskjellige tingene. Inntektene 

må føres der de reelt hører til. Hvor er f.eks. Egenandel på turer ført? Hans tar kontakt med 

regnskapskontoret. 

Ligger godt an ift budsjett – 60 000,- i pluss. 

Kommer noen turer til til Kristiansand som ikke er tatt hensyn til i budsjettet. Dette pga av 

mer turere enn først antatt. 

 

Sak 5: Ubetalte faktura og politiattest 

Gikk gjennom listene fra Eva, sjekket hvem som ikke er medlem lenger. Gir beskjed til Eva. 

Tar kontakt med de som enda ikke har levert politiattest.  

 

Sak 6: Nytt styre 

Jobbes med. Pr. dags dato har en person sagt ja til å være sekretær. 

 



 

 

Sak 7: Dame B 

Trener har trukket seg. Bodil og Åse Karin tar over ansvaret. 

 

Sak 8: Diverse 

* Neste sesong: 

Hans snakker med senior trenerene. 

 

* Vi ser på samarbeid med andre klubber.  

Trond Knutsen, leder Nærbø Håndballklubb, sier at de stiller seg til disposisjon til å hjelpe 

Varhaug med å videreutvikle spillere, trenere og ledelse. Det er bare å ta kontakt.  

 

* Vi har ikke flere drakter igjen. Det blir ikke bestilt nye før etter nyttår. Det kommer ny 

sponsorpakke.  

 

* Må bestille nye dommerdrakter 

 

* J14 trenger trener annenhver uke. Jorunn snakker med Endre Lindheim, trener for J13, om 

mulig samarbeid mellom de to lagene, at de trener sammen annenhver uke og han er 

ansvarlig for de treningene. 

 

* Vi må sette opp noen kamper i gamle hallen. Daglig leder som har bedt oss om det, dette 

pga sponsorene. Ble ikke bestemt på dette styremøte hvilke kamper det blir.  

 

*  Vi håper på å få til et trener/oppmann møte i januar 2017.  

 

Neste møte torsdag 5. januar 2017 kl. 19:30 

 

 

Referent: Rita Mæland Skretting 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


