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Møtereferat for: 

Håndballgruppa 

Møtenummer: 

03/2017 

Dato/ tid: 

30.03.2017 kl. 19:30-21:15 

Sted: 

Sosialt rom, Iden 

Møteleder: 

Rune Byberg 

Referent: 

Oddny F. Bratland 

Deltakere: 

Zari Hobberstad, Gudny Varhaug, Bjarte Lende, 

Anne Torill Ånestad, Trond Gjermund Haugen 

Fraværende: 

 

 

08/17 – Godkjenning av referat og innkalling. 

Referat godkjent. Innkalling hadde feil i saksnummer, ellers ok. 

09/17 – 1 lag ønsker å reise 3 trenere til Umbro. 

Styret har ingen innvendinger til dette.  

10/17 – J15/16 ønsker å bruke opptjente dugnadspenger, samt ubrukte turneringsmidler. 

Styret ønsker å få en oversikt over hvor mye laget har igjen, men har ikke innvendinger til 

forespørselen. Zari sjekker med Eva. 

01/17 – Oppsummering av møte med Kioskansvarlig. 

Møyfrid er med videre, og vil i samarbeid med styret være med å utarbeide nye rutiner for kiosken. 

Hvert lag har ansvar en uke hver. Det er et mål å sørge for mer forutsigbarhet og mindre dugnad for 

alle. I tillegg skal denne ordningen være med å avlaste Møyfrid i forhold til dagens ordning. 

05/17 – Oppsummering av møte med trener Herre A. 

Kjetil Ånestad er med videre. B-lag herrer vil utgå for sesongen 17/18. Neste lag under A-laget vil bli 

14/15- laget. Det skal ses på muligheter for samarbeid med Nærbø. Hva kan Nærbø/ Varhaug tjene 

på et slikt samarbeid?  Utvikle samarbeid mellom Bjarte og Kjetil og danne nytt trenerteam for å hjelpe 

utviklingen av G14/15. Forsøke å skape blest om håndball for å få det tøft og interessant. Skape 

sosiale samlinger, eksempelvis kommende foredrag, med etterfølgende trening med 

landslagstreneren. Kan vi skape en happening med Kjetil der han forteller og viser film fra sin 

karriere? Kan dette vises i skolesammenheng for å nå flere?  

11/17 – Oppmelding av lag til serien. 

 Styret samles tirsdag 25/4 kl. 1930 for å se på kartleggingsskjema og ser på muligheter for 

kommende sesong. Bjarte tar oppmelding av lag til serien etter møtet. 
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12/17 – Årshjul i rute? 

Gjennomgang av årshjulet. Det meste er på gang og under kontroll. Innlevering av drakter vil skje på 

Iden før neste møte, 25.04.17 kl. 18:30-19:30. Vi har slitt med dommere denne sesongen. Dette vil 

medføre bøter. Hvilke grep kan gjøres for å forhindre dette skjer i neste sesong? Utvikling og kursing 

av nye trenere? Endre belønningssystem i forhold til dagens ordning?  Blir det endring på 17.mai-

dugnaden?                                                             

13/17 – Fordeling av diverse oppgaver 

Dugnadsansvaret deles som følger: Kongeparken : Anne Torill og Trong Gjermund. Dugnader for 

øvrig: Rune. Kursansvarlig: Gudny. 

Eventuelt: 

• En spiller har meldt forfall til Danmark. Ny spiller fra Vigrestad ( overgang til Varhaug fra 

høsten) ønsker å være med istedenfor. Styret har ikke andre innvendinger til dette enn at 

kontingent må bli betalt. Bjarte følger saken. 

• Tribunevask – Tribunen i ny hall trenger mer jevnlig. Foreslår at instruks for hallvakt inkluderer 

mopping av tribunen, samt at kioskansvarlig lag tar tribunevask i løpet av uka. 

• Dugnadsoversikt – Dette ble etterlyst på trener/oppmann-møtet. Tas opp som egen sak til 

neste møte. 

• Skape aktiviteter som er attraktive for spillere og trenere. 

• Kick-off!!  Forslag om å lage kick-off før sesongstart der trenere og oppmenn blir gjort kjent 

med nødvendige styringsdokumenter og rutiner, samt sosialt samvær med pizza og «drøs». 

• Sportslig utvalg – dette har kun vært på papiret til nå. Styret ser ikke behov for dette på 

nåværende tidspunkt, da vi har planer om å klare dekke alle felt for håndballen. 

• Erfaringslogg: Pkt 1. Styret må sitte ut sesongen før nytt styre overtar. 

           Pkt.2. Kick-off på høsten før sesongstart hvert år. 

Neste møte:  

25.04.2017 kl. 19:30 

 

 

Husk underskrifter fra samtlige deltakere! 

 

 


