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Dato: 

27.06.2017 

Agenda: 

Styremøte i Håndballen 

Møteleder: 

Rune  Byberg 

Referent: 

Oddny  F.  Bratland 

Tid: 

20:00- 22:20 

Sted: 

Sosialt rom,  Iden 

Medvirkende: 

Bjarte Lende,  Gudny   Varhaug, Anne  Torill   Ånestad,   Zari 

Hobberstad  

Fraværende: 

Trond  Gjermund  Haugen 

 

 

25/2017 – Innkalling og referat. 

Ingen merknader. 

18/2017 – Dugnadsoversikt. 

Bjørn Skretting var innom og orienterte om salg av dorull/tørkerull. Satser på å ha denne dugnaden 2 

ganger pr år, oktober og mars hvert år. Håndballen får ansvar for å serve bygda i tiden fremover, og 

derfor viktig å få annonsert salget på facebook, VIL-bladet etc. Satser på bedre organisering i salget 

fremover…. 

Alle dugnader må settes som festede innlegg på Facebook og på VIL sidene på nettet, samt eget 

oppsett for kioskvakter/tribunevask. 

17/2017 – Trenerstatus. 

Senior ok. 

J12 – Solveig Håland Årdal og Ida Fuglestad Bratland er trenere 1 dag i uka, og Elisabeth Lerbrekk 1 

dag i uka. 

G11 – ikke i boks enda pr 27.06.2017. Anne Torill sjekker med G10 vedr sammenslåing. 

21/2017 – Årsrapporter. 

Fortsatt flere som mangler enda. 

22/2017 – Programbladet for håndballen. 

Mangler fortsatt bilder av A-lagene. Der må vi ha de nye draktene på plass før det kan gjennomføres. 

Rune må skrive en snutt fra styret. 

23/17 – Kick-off  
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 Hoppes over da Trond Gjermund har forfall. 

24/2017 – Aktivitetskveld  

 Hoppes over da Trond Gjermund har forfall. 

• Årshjul – Alt i rute. 

• Økonomi – Zari hadde en gjennomgang. Pr Mai 2017 er vi i 149000 i minus. Dette er mye på 

grunn av stor regning fra kretsen vedr påmelding til sesong 2017/2018, lønnskostnader og 

påmelding til beach-håndball. Høyere lønnsutgifter i vente på kr 250000 + 14,1 % 

arbeidsgiveravgift for 2017/2018. Håper at dorullsalget skal rette opp litt av minusen. 

• Erfaringslogg – intet å anføre. 

 

Eventuelt: 

• Oppkjøringsturnering for seniorlagene – Det har kommet forespørsel om oppkjøringsturnering 

før sesongstart. Jorunn Varhaug vil ta på seg organiseringen av dette mht invitasjon av lag til 

turneringen. Håndballstyret regner med at seniorlagene selv vil sørge for dugnadsarbeid som må 

til for å avvikle turneringen, da håndballstyret synes det kom brått på rett før ferien.  

 

• Banedagbok for 2017/2018 – Bjørn, Hans og Astrid tar et møte for å se på støtte for Hege i 

forbindelse med føring av banedagboka. 

 

• Treningsleir for A-lags damene – Er det egen pott for dette? Styret finner ikke noe i budsjettet. 

Kan Admin/ Hovedstyret svare på dette? 

 

• Bestilling av drakter. Gudny er i gang. Drakter blir bestilt i nærmeste framtid. 

 

• Dommerkontrakter – Bjarte har utarbeidet dommerkontrakter. Målet er å få ned « bøter» etter 

endt sesong. Må ut med for sesongen 2016/2017. Med å skrive dommerkontrakter der dommer 

får godtgjørelse på kr 1000, er målet at antall bøter skal gå betraktelig ned for neste sesong. 

 

 

Nytt møte: 10.08.2017 kl. 19:30 – Sosialt rom, Iden. 

 

 

 


