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Dato: 

23.01.2018 

Agenda: 

Styremøte håndballen 

Møteleder: 

Trond Gjermund Haugen 

Referent: 

Oddny F. Bratland 

Tid: 

19:30- 21:45 

Sted: 

JSA, Sosialt rom 

Medvirkende: 

Anne Torill Ånestad, Zari Hobberstad 

Fraværende: 

Bjarte Lende og Gudny Varhaug 

 

 

01/2018 – Referat/ innkalling 

Ingen merknader 

02/2018 – Trenerforum 

Trenerforum den 28.02.2018 kl. 20:00. TG lager agenda i god tid før møtet. 

03/2018 Scoringsklubben 

Oddny sjekker med Eva om hun har fått inn scoringsklubb-lapper. Herrelaget får lapper den 24.01.18 

av Rune, og damelaget får lapper den 25.01.18 av TG. Det blir en liten premie til den spilleren som 

klarer å verve flest bidragsytere. 

Signerte lapper kan mailes til oddny-fu@online.no.  

I slutten av sesongen blir det trukket en premie blant alle som har signer, og premien er et gavekort fra 

Lars Gaute Sport. 

33/2017 Revidert handlingsplan. 

 Pkt 1. Det er usikkert om vi rekker å ha et møte den 30.01.18. Dette må være klart innen 25.01.18 om 

vi får det til eller ikke. 

Trond Gjermund kaller inn til møte og lager agenda for kvelden. 

Hvem er aktuelle kandidater til å være med på dette arbeidet? 

Pkt 2. Gjennomføring av A-lagskampene som er igjen av sesongen skal gjøres på følgende måte: 

Musikk under oppvarming. 5 minutt før kampstart, spilles Varhaugssangen og spillerne kommer inn på 

banen. Dagens speaker presenterer spillerne. 

Hallvakten selger lodd ved å gå rundt på tribunen – kontant eller vipps betaling. Velg ut en premie for 

dagen. 

 04/2018 – Dugnad – toalett og tørk. 
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Bjørn og Hans har ansvaret for denne posten. Salget har så vidt gått i pluss for 2017 ( ca kr 5000), 

men det står fortsatt en del på lager som må selges ut. 

05/2018 – Aktivitetskveld m/turnering 

Dato er ikke fastsatt enda – mulig 02.03.2018? Kan Hilde Dubland hjelpe med å finne en passende 

dato? 

Det planlegges en mix-turnering for spillere mellom 10-15 år. Engasjere Dame A og Herre A til å være 

lagledere. 

Kiosksalg der foreldre hjelper til – evt baking underveis. 

Planlegge finale med heiagjenger for begge lag, med flagg og bjeller etc. Kveldens deltager kåres( 

random) og premien blir en håndball signert av dame-landslaget. Kan vi klare å få en profilert håndball 

personlighet til å dele ut premien? 

Faste poster: 

Årshjul.  -Sjekk av lisenser? Bjarte? Anne Torill? Møyfrid? 

Økonomi – Mangler fakturering på reiser og overnatting, samt overtrekkdrakter i 2017.Etter nærmere 

studering viser det seg at en del av avviket i økonomien bunner i ulik føring for 2016 og 2017. Det er 

også vanskelig å lese ut av budsjettet hva hovedstyret har tenkt når det er satt opp. Her bør 

håndballen få si sitt i forhold til budsjettering. Slik som postene er satt opp fremstår de som 

uoversiktlige. Rune skal forfatte en rapport til hovedstyret vedrørende «budsjettsprekken» for 2017. 

Gjennomgang av hovedstyre-referat. – Kun referat fra 141217 som ligger ute. 

Erfaringslogg –  Må opprettes skikkelig dialog mellom hovedstyret og håndballstyret. 

Eventuelt: 

• Spørsmål om lik spilletid i kamp - i utgangspunktet er dette hovedregelen om at det skal være 

lik spilletid for utøverne. Styret mener likevel at det er en forutsetning at utøverne stiller på 

trening for at lik spilletid på kamp skal gjelde. 

• Rot i håndballrommet – Rune og TG tar seg av dette og rydder. 

• Fotballen har sine «ballgutter» - skal håndballen invitere 8-12 åringer på A-kamper for å lage 

liv på tribunen? Hallvakten kan dele ut flagg og bjeller til bruk under kampene. Rune legger ut 

på facebook. 

• Sekretariatsmøte – ønske om å kalle sammen et møte for å fylle resten av banedagboken for 

sesongen. Alternative datoer er 31.01. eller 01.02. – Oddny sjekker med Hege. 

 

Neste ordinære styremøte blir 06.02.2018 kl. 19:30 Sosialt rom. 

 


