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Dato: 
17.09.2019 

Agenda: 
Referat Håndballstyret 

Møteleder: 
Alf våland 

Referent: 
Elisebeth Berge 

Tid: 
19.30-21.30 

Sted: 
Møterom, JSA 

Medvirkende: 
Svein Borgen, Alf Våland, Søren Salte, Maren Ueland, 
Elisebeth Berge   

Fraværende: 
Dorthe Bø, Lars Håland 

 

 
01/2019 – Godkjenning av innkalling og referat. 
Ingen merknader. 
 
09/2019 – Trenere for sesongen 2019/2020 
Lasse Aksnes hovedtrenar for Dame A, Kine Risa trener for J14. 
Alle lag i håndballen har nå trenarar på plass. 
 
13/2019 – Evalueringsskjema etc 
Alf har kontroll 
 
14/2019 – Kampoppsett 2019/2020 
Håndballstyret oppfordrer alle trenara og oppmenn til å laste ned appen Min håndball. 
Her er info ang. kamper for dei ulike laga. Då er ein til ei kvar tid oppdatert på endringar mm 
 
15/2019 – Treningstider 
Litt justeringer i treningstider for å få plass til J14. 
 
16/2019 – Kiosk 
Her fordeler håndballstyret ansvaret. Laga bytter innbyrdes om det ikkje skulle passe med oppsett tid. 
Laget som starter i kiosken bør ha med ei kake. Alle bør ha med gjærbakst. 
 
18/2019 – Trenerforum 2019/2020 
Veke 40 med fysioterapaut om teiping. Sosial kveld med trenarar, datoar kjem om litt… 
 
19/2019 – Oppkjøringshelg 
Alle var fornøgde. Neste år må me ha som mål og få med fleire lag, samt delegera arbeidet litt meir. 
 
Årshjul  
- Programblad ferdig. Skjema til scoringsklubb ligger i her. 
- Lisens, overgangar, banedagbok. Alf har kontroll. 
 
Oppgaveskjema 
- Marthe og Dorthe får inn str. På drakter til dame og herrespelarar, leveras til Svein. 
- Elisebeth sjekker med Bjørn Skretting, Hans Aanestad jr, og Jan Christian Vasshus om å fortsetja 
som speakere. 
Dorthe er dommeransvarlig. 
 
Økonomi 
Me er i rute 
 
Gjennomgang av referat av hovedstyret 



 
 

MØTEREFERAT 

 
 

2

 

 

Ingen møte avhalde sidan sist 
 
Dugnad 
Kiosk under NM saueklypping 4-6 oktober. Alf fordeler dette på lag, og legger ut. 
Male ferdig nede i Eivindholen. 
 
Erfaringslogg 
Neste års trenarar må vera klar tidlig i 2020 for sesongen 2020/2021 
  
Eventuelt 
Nye styremøter vert MÅNDAGAR 30 sept. Og 14 okt. 
 
 


