GREIPSTADIL. NO
Referat styremøte – Håndballgruppa
Tirsdag 9. november 2021 klokken 19.00 – 21.00.
Til stede: Atle Rønning, Odd Erik Skomedal, Kenneth Tønnesland, Tone Elefsen Hansen, Laila Bratteland,
Monika Strandli og Line Follerås Nyborg.

63-20 Referat fra forrige møte
Godkjent

64 -20

Økonomi

Gjennomgang av økonomien.
13000 kroner er tilbakebetalt fra Tornby.
Halvparten av startkontingenten er betalt inn.
Kassasystem- ny lov
Så lenge man har inntjening på over 50 000 kroner er man pålagt å ha digital kasse, slik at
det er mulig å skrive ut kvittering.
Vi kjøper inn Ipad og Settle.

65 - 20

Spill og trening

Det er reservert for at herrelaget kan rykke opp.
Det er damespillere og herrespillere som tar sekretariatet for TH- håndballen når de har
kamper i hallen. De har arrangement i hallen 12. desember.
Regionen ordner dommere.

66- 20 Organisasjon.
Vi har fått inn en søknad om trenerstipend, og den ble godkjent.

Neste år må laglistene være inne til 1. oktober, slik at vi kan sende ut
treningsavgiften tidligere.
Vi bør få kurs i klokka/registrering «live» inn på årshjulet.

Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

67 - 20

Marked

Det har fungert godt å annonsere dagens sponsor før seniorkampene.
Vi har gode avtaler med sponsorene våre, denne inntekten er viktig for å kunne tilby
medlemmene et godt tilbud. For å gi sponsorene noe tilbake og for å tjene noe inn til
håndballgruppen, setter vi i gang med et kalendersalg. Kalenderen har bilder av de ulike
lagene samt reklame for sponsorene. Vi skal selge 3 kalendere pr familie.

68 - 20

Årshjulet

Juleturnering
Bestemme og bestille plass til en eventuell Galla.
Betalingsfrist for 50% av startkontingent til serien.

69- 20

Eventuelt

Vi velger å sette styremøtene fast til første tirsdag i hver måned.
Nytt styremøte: Tirsdag 7.desember klokken 19.00 – 21.00.

Referent: Line Follerås Nyborg
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