
 

Søgne og Greipstad Sparebank 
VÅR HOVEDSPONSOR 

 

 

GREIPSTADIL. NO 

Referat styremøte – Håndballgruppa 

Tirsdag 6. oktober 2020 klokken 18.30 – 20.30. 

Til stede: Atle Rønning, Monika Strandli, Linn Mari Gundersen Ramsland, Håvard Rygg, Odd Erik Skomedal, 

Laila Bratteland, Tone Ellefsen Hansen, Anna Marta Szyc og Line Follerås Nyborg 

43-20   Referat fra forrige møte  

Godkjent 

44-20    Økonomi 

Anna Marta var på økonomikurset for kasserere.  

KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag (ikke regnskap). 
Anna Marta er meldt på et kurs om KlubbAdmin i Kristiansand 14.10.2020.  
 
Det er kommet faktura som gjelder utstyr til styrkerommet på ca. 87000 kr. Faktura er ikke 
betalt, forfallsdato var 01.10.2020. Vi venter på noe utstyr som enda ikke er kommet. 
 
Vi fikk tilbakebetaling for påmelding fra Hummelcup (jenter2008) - 3000 kr. 
 
Glasscup betalte tilbake for mye for påmeldingen til cupen 8000 kr. Vi venter på bekreftelse 
fra Hege Enger og Glassverket om hvilket beløpet vi må betale tilbake til dem. 
 
Betalingsfrist for spillerlisens er 1. oktober for alle opp til 20 år. 
De over 20 år må betale halv lisens, betalingsfrist fra 9. oktober. 
 
Vi har søkt om kompensasjon for tapte inntekter på 45 000 kroner. 
 
Treningsavgiften kan sendes ut gjennom Kredinor.  
Linn Marie sender medlemslister til Monika. Monika sender en bestilling til Kredinor. 
 
KlubbAdmin vil at alle medlemmer skal betale medlemskontingent på minimum 50 kroner. 
 
Vi har ikke fått svar på om det gjelder fra i år og får det til plass til neste år. 
Odd Erik sender regning av produksjon av to skilt gjennom Kredinor. 
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45 - 20    Spill og trening 

Tone etterlyser om det er ønskelig med live-sending kurs for de lagene som skal begynne 

med live-sendinger. 

Tor Magne har oppfølging av dommere. 

Vi åpner opp for å ha publikum på kamper. Vi merker opp benkene slik at publikum sitte 

med en meters avstand. Vi må ha kampverter som har som oppgave å se til at smitteverns 

reglene opprettholdes. Kampvertene må skrive ned navn og telefonnummer på publikum. 

Kampvertene må desinfisere områder som blir brukt, før nye lag komme inn. 

Hallen er ikke stor nok til at vi kan ha publikum under aktivitetsserien. Hver klubb kan stille 

med fem voksne inkludert trenere. Under aktivitesserien får hvert lag tildelt et område de 

må oppholde seg på når de ikke spiller kamp. 

Damelaget skal til Stavanger siste helgen i oktober.  

 

46 - 20   Organisasjon.’ 

Når det gjelder oppstarten av 6 åringer har det vært cirka 40 barn på trening. Det er minst 

åtte som har meldt seg som trenere. Trenerne har fått utdelt utstyr fra håndballen. 

Vi bestiller trenings t-skjorter til 7- åringer. 

Styrkerommet er ryddet og det meste av det nye utstyret er montert. 

 

47 - 20    Marked 

Det ble arrangert klubbkveld i hallen 5.oktober. 

 

48 - 20    Årshjulet 

 

49- 20    Eventuelt 

Nytt styremøte: Tirsdag 10.november klokken 18.30 

 

Referent: Line Follerås Nyborg 


