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Dato: 

18.06.2019 

Agenda: 

Referat Håndballstyret 

Møteleder: 

Alf Våland 

Referent: 

Alf Våland 

Tid: 

19:00 – 21.00 

Sted: 

Møterom 2 etg, JSA 

Medvirkende: 

Svein Borgen, Søren Salte, Dorthe Bø, Maren Ueland, Lars 

Håland  

 

Fraværende: 

Elisebeth Berge 

 

 

01/2019 – Godkjenning av innkalling og referat. 

Ingen merknad til innkalling og referatet fra sist møte. 

 

09/2019 – Trenere for sesongen 2019/2020 

Det jobbes med en alternativ løsning vedrørende trenersituasjonen for Dame A, da vi ikke har fått på 

plass hovedtrener pr. nå. 

Siste brikker er nesten på plass på yngre lag, frem til neste styremøte plottes disse inn i et oppdatert 

skjema for neste år. 

 

10/2019 – Klubbhuset. 

Vi prioriterer ikke dette før til høsten evt. Punkt tas ut ved neste møte. 

 

13/2019 Evalueringsskjema etc 

Her nesten alle inne, purrer på siste og har disse klar til neste styremøte. Punkt tas ut neste møte. 

 

14/2019 – Kampoppsett 2019/2020 

 

Har ikke fått noe fra kretsen til nå, må ses på når dette kommer. 

 



 

 

MØTEREFERAT 

 

 

2

 

 

 

15/2019 - Treningstider 

Treningstider neste sesong, starter med å samle inn ønsker. 

Dorthe legger ut informasjon på facebook gruppa, Alf samler opp tilbakemeldinger og ser på 

oppsettet. 

 

Årshjul – Alf    

- Årshjul ble gjennomgått, venter på oppsett for terminlister før evt. punkt kan startes på.  

- Programblad må være på plass før oppstart av sesongen. Mal ligger i Sharepoint. Maren og 

Dorthe ser på dette. 

Økonomi – Alf/Søren   

- Vi gikk gjennom budsjett for sist periode. 

Dugnad – Alf/Maren 

- Gjenstår litt på maledugnad, mål om å bli ferdig før ferien.  

- Kiosk ved arrangement/kamper i hallen, registrer punkt og samle info til neste styremøte. 

- Legge ut på siden vedrørende dugnad til Jærmesså, henvis til link. 

Erfaringslogg  

- Ikke lagt inn nytt punkt på møte, men oppdateres ved behov. 

Eventuelt 

- Forslag til oppsett til trener forum lages. 

- Forslå et møte med fotballstyret vedrørende overgang fotball/håndball sesongen. 

 

Neste møte 02. juli kl 19.30 i møterom JSA 2.etasje. 


