
Referat styremøte 4/6-19 kl 18.00  
Tilstede: Jorunn, Linn Mari, Laila, Jan Erik, Tor Magne, Ingrid  
 
36.19 – Referat forrige møte. Godkjent  
 
37.19- Økonomi  
Pr 31/5 – 110.000,- på konto. 
Godtgjørelser til trenerebetalt ut for sesongen, mangler noen få kontonr.  
Galla betalt (ca 20.000)  
Påmelding Tornby betalt 
Halve påmelding til serien betales juni. 
Blomstersalg har vi en fortjeneste på ca 53.000, stort potensiale for større salg.  
Dommerdrakter bevilges til Elise Strand og Katrine Mikalsen etter avtale med Ivar.  
 
38.19- Spill & trening  
Søknad til trenerstipendordning vedtatt. Legges på nettsiden.  
Linn Mari og Hege jobber videre med avtaler.  
Tornby under kontroll. (20-22 september)  
J 15 drar til Fredrikstad cup, cupen fullfinansieres av lagene selv da håndballgruppa ikke dekker noe 
til utenbys turneringer.  
Laila ordner dommerdraktene til Elise og Katrine, hun etterlyser også siste rest av spillerdrakter etter 
siste cup.  
Alle lagslaner er sendt ut, vi setter grensen på G/J 11 for levering av planer.  
Klubbhuset – Hege og Linn Mari jobber med avtaler til foreldrekontakter, klare til oppstart.  
 
39.19 – Organisasjon 
Blomstersalget – lappene må ut tidligere, legges inn på årshjulet for mars. Kjetil vil evaluere anntall 
sorter blomster som skal være med til neste år. Vi har et stort potensiale for større salg/inntekt. 
Vi må endre vips rutinene på dette til neste år, Jorunn brukt sin private og det er ikke optimalt. 
Dopapirsalg – Jorunn er på saken, legges ut på trenersiden av Hege. Foreldrekontaktene tar ansvar 
som i fjor.  
Vi kaller inn til møte med Bark/ Speider ang Kick off  .  
 
40.19 
Vi jobber fortsatt med å få noen til å jobbe med marked.  
 
41.19 – Påmelding ok, blir betalt juni. 
 
42.19 – Eventuelt  
Laila har fått med seg Lise Hjemlestad for å prøve å arrangere en byttedag, de gjør litt research på 
hvordan dette gjøres og vi drøyer til månedskiftet oktober/november for ikke å kollidere med mye 
aktivitet i aug/sept.  
Nytt styremøte……………. 
 


