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Referat styremøte – Håndballgruppa  

Mandag 12. august 2019 klokken 18.00 – 20.00.  
Til stede: Ingrid Knutsen, Tor Magne Breland, Jan Erik Tønnesland, Laila  

Bratteland, Linn Mari Gundersen, Håvard Rygg og Line Follerås Nyborg  

  

43-19   Referat fra forrige møte   

Godkjent  

44 -19    Økonomi  

Gjennomgang av økonomien.  

179 000 på bok.  

Det er kommet inn 85 000 fra hovedstyret.  

Støtten til Hu- laget sin deltagelse på landsturneringen er kommet inn fra 

tannlegesenteret, lokalbankfondet og hovedstyret.  

Flere sponsorer har sagt opp og disse skiltene blir tatt ned. Vi 

henger opp noen skilt der det står «ledig reklameplass».  

Vi ønsker å presentere for trenerne hvor store kostnader det er på drakter for å 

stimulere til at de passer bedre på å få draktene inn ved sesongslutt.  

  

Trenerlønn herretrener og Rikke Strandli, vi må holde oss innenfor budsjettet.  

Kulturmidler  

Vi søker om 55 000 kroner støtte til utstyr til styrkerommet og hallen.  

  

45 - 19    Spill og trening  

Tornby  

Plass er reservert på båten og det er buffet ned.  

Lagene er meldt på.  
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Terminlister er ute på høring. Det legges ut en påminnelse til trenerne om å sjekke 

omberamminger.  

Dyreparkcup, noen lag er påmeldt.  

  

Trenermøte  

• Møtet blir tirsdag 20.8.19 klokken 18.00.  

• Laglister, Tor Magne sender påminnelse til trenerne  Tillatelse til å bli tatt 

bilde av skjema..  

• Politiattester  

• Treningsavgift- spillelister  

• Drakter  

• Foreldrekontakter  

• Styres deltagelse på foreldremøter  

  

Nils Erik Sunde og Thomas Tønnesland er nye herretrenere.  

Det skal lages en avtale med alle trenerne i år.  

  

46 -19   Organisasjon.’  

Klubbhuset  

Vi tar kontakt med Elise og hører om hun kan komme på trenermøtet og snakke om 

trenerutdanningen.  

Det er flere fra styret som drar til Danmark for å følge lagene.  

Turneringen er 20. til 22. september. Styremedlemmer må bestemmer seg i løpet av 

denne uken om de skal være med.  

Foreldrekontaktmøte, det må settes opp to til tre møtedager der alle foreldremøtene 

skal samles.  

Styret vil prøve å delta på flest mulig foreldremøte.  

Kick off erstattes av å lage noe sosialt rundt byttedagen i oktober/november Dugnad 

Lions loppemarked, vi trenger 40 dugnadsfolk.   

Skap i hallen, Ingrid tar kontakt med Øystein fordi vi mener musikkutstyret er 

håndballgruppens.  
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47 -19    Marked  

Vi må prøve å få noen til å ta marked.  

48 -19    Årshjulet  

  

49-19    Eventuelt  

  

Neste styremøte: Tirsdag 10.september klokken 18.00.  

Referent: Line Follerås Nyborg  

  

  

  

  


