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Dato: 

09.05.2017 

Agenda: 

Referat – Håndballstyret 

Møteleder: 

Rune Byberg 

Referent: 

Oddny Fuglestad Bratland 

Tid: 

19:30-21:20 

Sted: 

Sosialt rom, Iden 

Medvirkende: 

Rune Byberg, Trond Gjermund Haugen, Bjarte Lende, 

Anne Torill Ånestad, Gudny Varhaug, Oddny F. Bratland 

Fraværende: 

Zari Hobberstad 

 

 

19/17 – Godkjenning av innkalling og referat. 

Referat godkjent uten merknader. Innkalling ikke sendt. 

17/17 – Status trenere for sesongen 2017/2018. 

G-11 – Forslag om å kalle inn til foreldremøte for å legge fram planer for sesongen, samt prøve å få 

foreldre til å stille som trenere/ hjelpetrenere. Foreldremøtet blir den 30.05.2017 kl. 19:30. Innkalling 

sendes til Eva, som igjen sender ut til foreldre for G2006/ J2005. 

J12 – Forslag om å kalle inn til foreldremøte samtidig som G11, for å se om vi klarer å få foreldre til å 

stille på trenerfronten. 

J16 – Styret jobber aktivt videre for å finne trener. 

Dame Senior  – J18 utgår. Oppretter  A og B lag, der det er samarbeid mellom lagene for å sikre 

rekruttering, En hovedtrener, med tillegg av to hjelpetrenere. Styret skal se på økonomien og se på 

mulighet for å tildele trenerteamet en pengepott, som de innbyrdes blir enige om fordelingen av. Det er 

foreslått dugnad av seniorlaget for å tjene inn ekstra utgifter til trenerlønn. 

Herre Senior – Styret har kommet til muntlig enighet med trener. Trener har klare planer om hvordan 

en skal bedre rekruttering oppover til seniorlaget. Samarbeid med Nærbø er fortsatt på 

diskusjonsnivå. 

18/17 – Utarbeidelse av dugnadsoversikt. 

Pr i dag har vi faste dugnader som følger: 

Varetelling Coop? ( usikkerhet om denne utgår) 

Produktsalg 

Kioskvakter + tribunevask 

Vakter 17.Mai 
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Hallbasar 

Kongeparken 

Klisterfjerning på mål/tribune, dørhåndtak div. 

Disse dugnadene er innlagt i årshjulet. Anne Torill skaffer medlemslister hos Eva, slik at vi kan lettere 

«huke tak i « folk til dugnadsarbeid. 

Gjennomgang av kongeparken-dugnaden viser at enkelte ikke møter på sine oppsatte vakter. Hva er 

grunnen til dette? Tilbakemelding om at dugnadsproff ikke virker slik den var tiltenkt. Vanskelig å få 

folk til å møte opp da det er konfirmasjonshelg på Varhaug. Dugnadsansvarlige i styret har ikke fått 

møtt på dugnadsmøter, da de ikke har fått innkallinger til møter, og sitter igjen med følelsen av at 

dugnaden har kommet veldig brått på. Anne Torill og Trond Gjermund stiller på evalueringsmøtet. 

19/17 – Kick-off 05. og 06. september. 

A-lags trener stiller på kick-off for å inspirere spillerne. Styret må utarbeide en agenda for kveldene. 

Forslag om å ha to aktivitetskvelder i løpet av sesongen. Første i midt av november og siste i 

februar/mars. Det må også utarbeides et kompendium som er lett tilgjengelig for trenere og evt nye 

som kommer til i løpet av sesongen. 

Eventuelt: 

• Forslag til fast agenda for hvert styremøte: 

- Godkjenning av referat/innkaling 

- Nye saker/ pågående saker 

- Gjennomgang av årshjul 

- Gjennomgang av økonomi. 

- Erfaringslogg. 

- Eventuelt. 

• Gjennomgang av årshjul viser at vi er i rute med mye. Trenger å se på årsrapport for styret og 

lag. Tar en gjennomgang av dette til neste styremøte. 

- Planlegging av programblad. Bladet skal ut før 2. helg i september. Bilder til bladet tas på 

neste styremøte. 

• Utarbeidelse av dommerkontrakter. Ved signering av kontrakt skal dommer få gavekort på 

1000 kroner, som skal gå til innkjøp av dommerutstyr/bekledning.  

• Bestilling av halltid til kretsen for sesongen 2017/2018. Rune har møte med Eva og Jan 

Christian. 

• Handlingsplan for håndballen – Har vi behov for dette? Styret ser videre på dette. 

• « Klubbhus» - info på https://handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/ - link til 

dette ble sendt til alle medlemmer i styret, med oppfordring om å lese til neste møte. Tar en 

gjennomgang og ser på mulighet for å arbeide videre med dette. 

 

Neste styremøte 06.06.2017 kl. 19:30. 

https://handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/
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