GREIPSTADIL. NO
Referat styremøte – Håndballgruppa
Tirsdag 26. mai 2020 klokken 18.00.
Til stede: Ingrid Knutsen, Jorun Gundersen, Tor Magne Breland, Linn Mari Gundersen, Odd
Erik Skomedal, Jan Erik Tønnesland, Laila Bratteland, Tone Ellefsen Hansen, Anna Marta Szyc
og Line Follerås Nyborg

15-20 Referat fra forrige møte
Godkjent

16-20

Økonomi

Vi har fått tilbakebetalt påmeldingsavgifter fra cuper vi har vært meldt på, men som ikke er
blitt gjennomført på grunn av korona.
380 000 kroner i skilt og sponsorinntekter.
Søgne og Greipstad Sparebank er inne med 130 000 kroner i støtte, 45 000 kroner av disse
skal til håndballgruppa.
Hovedsponsorene har betalt inn til fotballgruppa. Fotballgruppa har derfor betalt alle
regningene til Macron. Vi må avregne hva som skal inn av midler til håndballen av
sponsorpengene.

17 - 20

Spill og trening

Linn Mari sender ut reglene for hvordan treningene skal gjennomføres i forhold til
smittevern til trenerne.
Vi drar ikke på Tornby cup.
Det er 9 spillere på herrelaget neste år og vi trenger trenere.
Årets jenter 16 spillerne spiller på damelaget neste år.

18 -20 Organisasjon.’
Blomstersalg, blir ikke gjennomført.
Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

Registrering av spillere som ikke er norske statsborgere. Ingrid sjekker det med Elise i
klubbhuset.
Oppgradering av styrkerommet, Odd Erik tar kontakt med Hege Enger.
Budsjett for styrkerommet er 55500 kroner fra kulturmidler og 25 000 kroner fra
lokalbankfondet.
Linn Mari kaller inn til trenermøte. Vi deler møtet mellom trenerne for de eldste og de yngste.
Vi får svar på hvor mye treningstider vi får i hallen/ gymsalen i løpet av juni.
Ingrid undersøker hvordan vi gjør det med innlevering og utlevering av nøkler.
Vi må lage bedre rutiner for attestering av fakturaer, før de sendes til kasserer.
Aktuelle nye styremedlemmer.

19 - 20

Marked

Vi har fått svar fra kommuneoverlegen om at de er trygt å gjennomføre prøving av
treningsklær.

Reklameskilt, vi mangler tre skilt, resten av skiltene er hengt opp.
Det er bestilt gitter til å ha foran klokken.
Tilbudspakken for treningstøy varer ut juni.
Spillerne får 30 % av fullpris.
Håndballen får en egen bruker hos Macron.
Vi må passe på at vi tar ut det vi har av frivarer.
Vi må betale 149 kroner i frakt ved bestillinger under 1500 kroner hos Macron.

20 - 20

Årshjulet

21- 20

Eventuelt

Nytt styremøte: Torsdag 18.juni klokken 18.00

Nytt hovedstyremøte: 2. juni klokken ?

Referent: Line Follerås Nyborg

Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

Søgne og Greipstad Sparebank
VÅR HOVEDSPONSOR

