Vikersund 08.06.16

Referat fra styremøte i håndballgruppa
Møtedato
Fra / til kl.
Møtested

Onsdag 1.november
20.00 -22.00
Hjemme hos Eli H

Fra saksnr.
Til saksnr

01/16
06/16

Møtedeltakere: Inger Paulsen, Vidar Kjemperud, Per Morten Johansen, Svein
Grøterud, Jarle Hildeskår, Kjersti Holm, Stig Ivan Larsen, Aina Østenengen og Eli
Hellerud
Forfall: Odd Skogen og Tonje Rundbråten

Sak 01/16: Det nye styret. Hvem er vi?
Alle sier litt om hvem de er og hvilke roller de har. Vi mangler hallansvarlig og
kioskansvarlig. Aina spør Kristin K Andersen ifht hall og Kjersti snakker med Unn vedr
kiosk.
Ønske om å opprette facebook gruppe til styret, Stig Ivan ansvar.
Sak 02/16: Inforamsjon fra hovedtsyremøte
• 10% av inntektene skulle gått til hovedstyret. VIF håndball var ikke klar over dette og
har ikke betalt. VIF håndball forelsår at det bør være et bunnfradrag i stedet for en fast
% andel. Man bør ikke straffes for å ha mange med på dugnad.
• Veien til beach banen: Må drøfte bruk av veien med ny eier da huset er solgt. Eva gjør
dette, og antar det går i orden.
Sak 03/16: Avklaring av roller og hva må gjøres før ferien
• Ny avdeling for 2.div. VIF har havnet i Vestlandspulja som medfører 4 turer til
Vestlandet. Fram har sendt inn klage på oppsettet, vi avventer svaret fra deres klage
før vi evt sender inn klage i samarbeid med de andre lagene fra region sør. Her bør det
sies noe om sportslige og økonomiske hensyn. Stig Ivan følger opp.
• Viktig at vi utad er positive til å ha med lag i en «all norsk serie»
• Økonomigruppa bør jobbe for å få inn sponsorer. Modum Sparebank, Albert Hæhre…
Økonomigruppa bør ha et møte etter ferien. Hva kan vi gi våre sponsorer tilbake?
• Jannicke Svendsen ønsker å være med i ei dugnadsgruppe for å skaffe midler til reise /
opphold, hun skaffer medlemmer i denne gruppa fra damelaget.
• Påmeldingene til kommende serie er ok. Jenter 18 har trukket laget, men kan bli med
igjen innen 20.august. Avhengig av mer informasjon rundt aktivitetsserien.
• Håndballprogrammet må påbegynnes før ferien. Stig Ivan informerer damelaget.
• Treningstider; Jarle og Stig Ivan er i gang med kabalen
• Utstyr i hallene. Det er for lite utstyr i hopphallen, samt at vi mangler et skap. Kjersti
og Elli sjekker ut hva som finnes av utsyr i hallene, Jarle ser over hva vi har på skolen.
Utstyrsskap må avventes til det har vært møte i hallstyre. Minimålene i hopphallen må
boltes fast, Eli sjekker med Sten Østebø om han kan gjøre dette.

