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Dato: 

18.08.2021 

 

Agenda: 

Styremøte håndball 

Møteleder: 

Beate Bratland 

Referent: 

Lill-Marete Egge Lye 

Tid: 

18.30 – 21.00  

Sted: 

Møterom JSA 

Medvirkende: 

Beate Bratland, Ingunn Helen Reiestad, Julie Svendsen 

Lill-Marete Egge Lye, Raymond Csisszar, Tobias Aanestad 

og Torleif Byberg.  

Fraværende:  

 

0/2021 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling godkjent med følgende kommentar, feil tidspunkt for møtet. 

Referat godkjent med følgende kommentar, feil dato for møtet. 

 

22/2021 Kurshåndboken 

Denne vil bli lagt ut på facebookgruppen, samt sendt på mail til trenere og oppmenn. Alle oppfordres 

til å ta kurs. Ingunn Helen Reiestad vil være kursansvarlig. 

 

23/2021 Treningstider 

Treningstidene er fordelt ut fra ønsker og innspill fra trenerne, styret endrer litt på resterende lag på 

grunn mindre lag enn planlagt. Beate publiserer på facebook, og oversikten vil bli gjennomgått på 

trenerforum.  

I forhold til trening i salen, dette er tidligere blitt booket gjennom administrasjonen og styret ønsker at 

det fortsetter. Lill-Marete tar kontakt med administrasjon.  

 

24/2021 Avvikling herre-/damekamper 

Styret har hovedansvar for avvikling av herre A kampene, det forventes at laget selv medvirker. Dette 

kan for eksempel være spillere som ikke skal spille kamp. I tillegg vil dame A ha dette som en del av 

dugnaden sin.  

Det vil være behov for tidtaker fra annen klubb, Tobias er i samtale med Nærbø da det allerede 
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foreligger samarbeid.  

Trenere, oppmenn, sekretariat og styret i håndballen vil få frikort til Herre A sine kamper. 

 Det vil legges opp til forhåndsbestilling av inngangsbilletter for alle, vi må fremdeles forholde oss til 1 

sete mellom og derfor redusert plass til publikum. Beate sjekker angående muligheter for 

gjennomføring av billettsalg.  

Dame A sine kamper er en del av Herre A sin dugnad. Det forventes at laget selv medvirker til 

gjennomføring, styret er medvirkende.  

De andre seniorlagene har selv ansvar for dugnad på sine kamper, og instrukser for gjennomføring av 

arrangement skal følges. Seniorlagene samarbeider med styret i avvikling.  

Beate sjekker opp tidligere bestemmelser angående egenandel.  

 

25/2021 Drakter og utstyr 

Drakter til Herre A er bestilt og vil være klar til neste uke. Torleif sørger for at laget har drakter til kamp 

på fredag. Klær som blir brukt i kamp skal være VIL sine klær med sponsortrykk. 

De resterende lagene vil Torleif kontakte for å få inn bestilling.  

Det blir bestemt at seniorlagene skal få avtale om utstyrspakke, som dekkes inn av scoringsklubb. Lill-

Marete og Torleif ordner pakke og avtaler.  

 

26/2021 Trukne lag, og omberamming 

Informasjon kommer til styret og til trenere. 

 

27/2021 Sportslig ansvarlig i idrettslaget 

Styret er enige om at dette er et godt innspill, Beate tar det videre med hovedstyret. 

 

27/2021 Trener-/oppmannsmøte 

Beate, Lill-Marete og Tobias setter opp agenda ut fra tidligere møter.  

Julie oppdaterer maillistene til trenere og oppmenn. 
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I forhold til kontrakter, det vil snart ligge klare. Hovedstyret vil være representert i møte sammen med 

leder.  

 

29/2021 Programblad 

Komite for programblad: Tobias, Lill-Marete og Beate. Oppgaver delegeres til hele styret. 

Tidligere mal for programblad vil bli benyttet. Lill-Marete sjekker pris på fotograf og sender ut skjema til 

spillerne der de får presentert seg selv.  

Hovedtrenerne på begge A-lagene skriver innlegg om målsetning for sesongen, og Beate skriver 

innlegg fra styret.  

Utkjøring av programblad og VIL blad- dette er dugnad som fordeles på seniorlagene.  

 

Neste møte:  1. september klokken 19.00 – møterom i JSA 

 29.september klokken 19.00 – møterom JSA 

 

  


