
REFERAT FRA HANDBALLSTYRET 

Møtenummer: 2- 2017 
 
Frammøtte: Elisabeth Lerkbrekk, Rolf Jr. Skrettingland, Jorunn Varhaug, Bjarte Lende, Rita 
Mæland Skretting, Marianne Sør-Reime 
 
Ikke til stede: Hans jr. Aanestad 
 
Sted: Møterom Jæren Sparebank Arena 
Dato/kl: Torsdag 19. januar 2017 kl 19:30 

 

Sak 1: Godkjenne referat  

Godkjent 

 

Sak 2: Årsrapport 

Årsrapport for sesong 2015/2017 er ferdig og klar for signering. 

Vi som sitter i styret nå, bør så snart som mulig begynne på årsrapport for sesong 2016/2017. 

Rita skriver årsrapporten, men skal ha inn info om følgende: 

Bjarte: Antall påmeldte lag, dommere, hvem deltatt på banelederkurs. 

Elisabeth: Dugnad 

Hans: Seniorlagene 

Jorunn: Turneringer 

 

Sak 3: Turnering 

Info om Umbro Cup 2017 legges ut på trener/oppmann facebookside.  

Aabybro turnering ble avlyst av arrangør. J15/16 og G13/14 reiser til Danmark på PUMA Cup 

Støvring. Lagene organiserer reisen selv. 

 

Sak 4: Foreløpig status trenere til neste sesong 

Vi har begynt å kartlegge trenersituasjonen for neste sesong. Vi har vært i kontakt med 

trenerne på alle lagene å hørt hvordan de tenker til neste sesong, hvem blir med videre, 

hvem trenger nye trenere. 

J2009: Nåværende trenere fortsetter 

J2008: Nåværende trenere fortsetter 

J2007: Nåværende trenere fortsetter 

J2006: Ikke fått svar 

J2005: Usikre 

J2004: Vet ikke 

J2003: Nåværende trenere fortsetter 



J2002: Trener vil fortsette, men usikker på hvor mange spillere som fortsetter og kan bare 

trene jentene annenhver uke pga jobb. Må samarbeid med lag J2003 eller J2001.  

J2001: Vet ikke 

J2000: Trenere slutter 

Dame B: har ikke trener 

Dame A: Nåværende trener er usikker, fortsetter sannsynligvis ikke. 

Må tenke gjennom hvordan en skal organisere B og A lag og hva med J2000 som ikke kan 

spille J16 lenger, hva tilbud skal de få?  

 

Herre A: Nåværende trener vurdere utfra tilbud han får 

Herre B: Vet ikke 

G:2009: Nåværende trenere fortsetter 

G2008: En trener fortsetter hvis ungen fortsetter, en slutter 

G2007: Fortsetter, men ønsker å ha med en mann. 

G2006: Fortsetter 

G2005: Vet ikke 

G2004: To av nåværende trenere fortsetter, en slutter. 

G2003/2002: Nåværende trener fortsetter 

 

Sak 5: Økonomi/Budsjett 

Kristiansandsturene har kommet inn. Ligger 63 000,- i minus ift budsjett. 

Egenandel har kommet inn. 

Vennefest: Inntekt på ca. 15 000,-. Dette er mindre enn forventet. Kostnaden på innleid 

musikk var for høy. Må være nøye med å få inn priser, skriftlig, på forhånd. 

  

Sak 6: Loddsalg 

Har solgt lite lodd. Møyfrid stiller spørsmål ang. Premiene.  

Tar dette opp på neste møte. 

 

Sak 7: Sekretariat 

Har på ny lagt ut at vi trenger flere personer. Fått med noen flere. 

 

Sak 8: Diverse 

 

 

 

Neste møte 2. februar kl. 19:30 

 

 

Referent: Rita Mæland Skretting 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


