GREIPSTADIL. NO
Referat styremøte – Håndballgruppa
Tirsdag 7. september 2021 klokken 19.00 til 21.00.
Til stede: Atle Rønning, Odd Erik Skomedal, Kenneth Tønnesland, Laila Bratteland, Tone Elefsen Hansen,
Monika Strandli og Line Follerås Nyborg

49-20 Referat fra forrige møte
Godkjent

50 -20

Økonomi

Gjennomgang av økonomien.
Per i dag har vi xxx på konto.
Kontingent til NFF på 44016 er betalt.
Macron, utstyr /drakter på 17615 kroner er betalt.
Lagene J08, J12, J11 og J 14 påmeldt Trollcup og påmeldingsavgiften er betalt.

51 - 20

Spill og trening

Fra trenermøte: Når trenerne skriver under på kontrakten forplikter de seg til å fullfør
sesongen eller finne en erstatter som kan ta over resten av sesongen.
Trenerne må bruke Macron-klær på trening og kamp.
Odd Erik har bestilt inn bagger til alle lag og de som har bestilt vester får det.
Atle sjekker opp alternativ cup for Tornby.
Det fleste trenerkontraktene er underskrevet.
De som trenger drakter må sende ønsker inn til Laila.

Treningstider er fordelt. Skolen har hallen frem til klokken 16.00.
Oppstart for 6- åringer er torsdag 16.september 17.30 på Rosseland gymsal.
Jenter 2014 trenger trenere.

52 - 20 Organisasjon.
Vi må igjen utsette kick off på grunn av smittesituasjonen. En mulighet vi har er at vi gjør noe
mer ute av juleturneringen hvis smittesituasjonen tillater det. Hvis ikke må vi prøve å få til
noe på et senere tidspunkt. Vi har et lokalt band som ønsker å spille for oss.

Vi gir 250 kroner pr spiller til lagene for at lagene skal finne på noe sosialt siden Tornby ble
avlyst og vi må utsette Kick off.
Smittetiltak: Vi må ha en korona-ansvarlig for herrelaget og damelaget.
Hjemmesiden må oppdateres med styremedlemmer, trenere og treningstider.

53 - 20

Marked

Atle tar opp med hovedstyret om de kan opprette en felles konto for marked, slik at
sponsorpenger først kommer der og fordeles videre mellom håndball og fotball fra den
kontoen.
Hovedstyret sender ut medlemsavgift gjennom min idrett.
Vi sender lister til hovedstyret som sender ut treningsavgiften.
Forslag fra markedsutvalget om å ha, Dagens sponsor på herre og damekamper og at
spillerne på de ulike lagene blir ropt opp.

54 - 20

Årshjulet

Laglister og foreldrekontakter
Faktura treningsavgift
Trollcup

55- 20

Eventuelt

Nytt styremøte: tirsdag 12.oktober 19.00 -21.00.

Referent: Line Follerås Nyborg

