Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 2 – 17.8.16
Tilstedet: Jarle, Kjersti, Per Morten, Stig-Ivan, Eli, Inger, Odd, Aina og Tonje
Forfall: Vidar og Svein
Referent: Tonje

Saksliste:

4/16 - Godkjenning av referat fra forrige styremøte
5/16 - VIF avisa
6/16 - Utstyr i Hopphallen: Minimål, skap og annet utstyr
7/16 - Hallstyret, representant. Møte 24.8
8/16 - Foreldremøte oppstart
9/16 - Håndballskolen
10/16 - Felles cup
11/16 - Målklubben
12/16 - Miniturnering i september
13/16 - Sponsorer/ økonomigruppe/priser
14/16 - Kontrakt målvaktstrener
15/16 - Vikersunddagene
16/16 - Reiser til Bergen og omegn
17/16 - Klær til trenere/ spillergenser/ nye drakter med ny reklame
18/16 - J 18 avklaring
19/16 - Kioskansvarlig
20/16 - Styrets runde
21/16 - Eventuelt
Sak:
4/16
5/16

6/16

Behandling av sak:
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Godkjennes.

VIF-avisa
Håndballen leverte ikke inn artikkel/innhold til den utgava av
VIF-avisa. Det var enighet om av vi bør opprette rutiner for
hvordan dette og at vi bør har en ansvarlig i styret. Eli tar på
seg ansvaret.
Utstyr i hopphallen: minimål, skap og annet utstyr
Det er lite utstyr i Hopphallen, og det som er av vester og
lignende er fordelt. Minimåla må monteres. Bjørn Espen har
fått beskjed og skulle se på det. Jarle reiser opp på fredag og
sjekker/følger opp.

Vi trenger mer utstyr i Hopphallen. Eli sjekker om det fortsatt
er mulig å få sponsa et oppbevaringsskap og Per Morten ser
etter skap på Finn og lignende. Eli og Cecile kjøper inn utstyr
for rundt 15 000.

Ansvarlig:

Eli

Jarle
Eli
Per Morten
Eli og
Cecilie
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Hallstyret, representant. Møte 24.8
Jarle var på styremøtet hvor hovedsaken var å godkjenne
regnskap. Viktig å ha følgende i bakhodet når det kommer til
Hopphallen og hoppstyret:
-

-

-

8/16
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Håndballen bidrar inn med en bestemt sum.
Hallstyret disponerer 250 000 som blant annet skal
dekke olje, strøm brøyting og lignende.
Skiflyvninga dekker sin andel og mer.
Det er satt av 80 000 til vedlikehold. I år blei den brukt
til å sette opp doanlegget i fotballhallen.
Det har vært et underskudd i år, men kommunen har
gått inn med 150 000 kr så en har endt opp med et lite
overskudd.
En kan ikke investere før overskuddet er på tre
millioner eller mer, hvilket vil si at pengene til
hallstyret kun vil gå til vedlikehold og ikke utbedringer.
Skal bli overskudd til det totale overskuddet er på tre
millioner, vi kan derfor ikke si at vi skal ha penger til
investeringer/utbedringer, kun vedlikehold som skal
gjøres.

Det skal velges nye representanter til hallstyret. Fotballen og
håndballen må finne vær sin kandidat. Kandidatene som
velges inn kan ikke komme fra samme klubb. Jarle er vår
kandidat, men kan ikke stille på møtet 24. august kl. 18. StigIvan stiller som vara. Endelig valg blir på møtet 31. august.

Jarle
Stig-Ivan

Foreldremøte oppstart
Skal vi ha et felles foreldremøte om budsjett, forventninger og
lignende? Målet er blant annet å vise at pengene vi får inn går
til de aldersbestemte laga og ikke seniorlaga. Det var også
forslag om å ta det i forbindelse med juleavslutninga, som kickoff i begynnelsen av sesongen eller i forbindelse med
klubbkvelden 5. september. Hvis halvparten av foreldra
kommer blir vi 150-200 stk. Gjerne arrangere et møte som folk
har lyst til å komme på – hva med foredrag av Anja Edin eller
en mannekengoppvisning? Stig-Ivan hører med Thorbjørn som Stig-Ivan
kjenner Anja.
Vi bør ha en «velkommen til Vikersund» presentasjon som
deles ut. Det kan tas utgangspunkt i presentasjonen som Aina
og Eli lagde. Aina setter den sammen, Eli ser over og Jarle
godkjenner. Stig-Ivan ber trenere/lagledere legge ut på nett
når de har foreldre sånn at Aina (eller en annen fra styret?)
kan delta på foreldremøtene.
Håndballskolen

Aina, Eli og
Jarle
Stig-Ivan
Aina

Eli og Cecilie sliter med motivasjonen med tanke på å
arrangere håndballskole i høstferien, er det noen andre som vil
ta det på seg? Det blei enighet om at vi ikke arrangere
håndballskole i år, men i stedet prøver å få til en uka før
Eli, Cecilie
skolestart neste år. Eli, Cecilie og Aina følger opp.
og Aina
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Åmot blei informert om at vi ikke arrangere i høstferien i år, i
tilfelle de ønsker å gjøre det.

Felles cup
Vi ønsker å ha en cup hvor flest mulig Vikersundlag kan delta, og
helst med størst mulig aldersspenn. Cupen må ikke kollidere med
konfirmasjonstida. Det er cup i Nannestad i juni, hvor alle unntatt
senior kan delta. De minste får alle kampene på en dag, men kan
også overnatte dersom de vil det. Det kan hende cupen kolliderer
med beachen. Det finnes også andre cuper og det er i
utgangspunktet ønskelig med en i mars/tidlig april. Saken tas opp
på trener og lagledermøtet.

Eli

Klubben dekker deltageravgifta på til fellescupen. Alternativt kan
deltageravgift til en annen cup dekkes, men kun dersom laget ikke
har mulighet til å delta på fellescupen pga feil alderstrinn,
konfirmasjon eller lignende.
11/16

12/16

13/16

Målklubben
Det blei diskutert hva som skjer dersom målklubben går i
pluss (dekker alle reiseutgiftene til A-laget). Problemstillinga
anses foreløpig ikke som realistisk, men dersom det skulle skje
skal overskudd gå til klubben og ikke A-laget. Stig-Ivan
informerer.

Stig-Ivan

Miniturnering i september
Vi arrangerer miniturnering på et tidspunkt hvor ingen lag kan
spille pga Åmot-turneringa. Jarle tar kontakt med regionen og
Jarle
spør om ny dato.
Sponsorer/økonomigruppe/priser
Mange firma har spurt etter «priser» på sponsing og bør firma
som går inn i målklubben få reklame i håndballavisa?

Kristin har sagt ja til å sitte i sponsorgruppa og det jobbes med
å få oversikt over sponsorer og lignende. Det er også viktig å få
på plass priser og hva vi kan tilby/selge/presentere tilbake.
Neste møte blir førstkommende tirsdag k 18.00.
Det var et møte med banken før sommeren, men vi hadde da
ikke full oversikt over hva det ville si å ha et lag i 2. divisjon.
Det ses nærmere på mulighetene for å fortsette
forhandlingene med banken.

Per Morten
Per Morten

14/16

15/16

16/16

Kontrakt målvaktstrener
Per-Evind har sagt ja til å være målvaktstrener, og det ses også
på mulighetene for at han kan dekke yngre lag. Per-Eivind
ønsker en kontrakt med hvor det står hva vi ønsker. Vi trenger
målvaktstrener, men hva har vi mulighet til å tilby Per-Eivind?
Vi tilbyr 15 000 kr for oppfølging av målvakter på senior og
aldersbestemte lag fra 10 år og oppover. Svein utarbeider et
kontraktsforslag som Stig-Ivan sender over. Pengene hentes
fra budsjettposten 6861 som egentlig er satt av til kurs.

Vikersunddagene
Vi har fått tilbud om bod i Vikersundgata med kast på mål.
Stig-Ivan har prata med Bygdeposten om å være sammen med
de under Vikersunddagene og dersom det blir en ledig kano
får vi plassen i kanoracet. Hva med å dele ut flyers med
målklubben. Dette er oppgaver for A-laget, Stig-Ivan følger
opp.
Søndagen under Vikersunddagene skal hoppsenteret ha
aktivitetsdag. Hva med fartsmåler og kast på mål? Jarle følger
opp og kontakter også regionskontoret og spør om vi kan låne
fartsmåleren 2. og 3. september.

17/16

Reiser til Bergen og omegn
Første Vestlandsturen til A-laget er nesten i orden. Stig-Ivan
fortsetter å sjekke, også med tanke på buss til Haugesund.
Foreløpig totaloverslag av kostnadene er på 50- 55 000 på
turene til Bergen. Stryn/Førde blir dyrere. Til sammen blir det
tre turer til Vestlandet for A-laget.

18/16

Logo, reklame og prising av Vikersundgenseren tas opp på
sponsor/økonomigruppas møte førstkommende tirsdag. Type
genser bestemmes av Kjersti.

19/16

Svein,
Stig-Ivan

Stig-Ivan
Jarle
Stig-Ivan

Klær til trenere/ spillergenser/ nye drakter med ny
reklame
Hva med å selge reklame på trenergensere? Genserne kan ikke
ha samme farge som draktene, hva med svarte og røde til
hjemme- og borteddraktene? Det trengs også flere
bortedrakter pga lange reiser for A-laget

J 18 avklaring
Laget trekkes. Stig-Ivan følger opp.

Kioskansvarlig
Vi har foreløpig ingen kioskansvarlig. Inger kan vurdere å
bytte fra dugnads- til kioskansvarlig, men må tenke på det.

Per Morten
Kjersti
Stig-Ivan
Inger
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Hvis ønskelig er det bare å opprette ei kioskgruppe. Dersom
Inger bytter verv må vi finne en ny dugnadsansvarlig.

Styrets runde
Per Morten: I fjor trykte vi opp 1500 julekalendere, hva med
2000 kalendere i år? Dette vil i utgangspunktet si at hver
spiller må selge mellom 8-10 kalendere. Styret går for trykking
og salg av 2000 juleklendere.
Odd: Per i dag har to dommere (inklusive Odd) og fire på gang.
Framover skal vi også dømme 11-årskamper sjøl. Vi er i
manko på dommere og ligger an til å få bøter. Foreløpig fyller
vi kvota med 4,5 av 9. Hva om Stig-Ivan og Thorbjørn dømmer
noen kamper? Stig Ivan sjekker med Thorbjørn. Klubben
sponser de som tar dommerkurs med utstyr.

21/16

Stig-Ivan: Hva med å få Nina Djærff til å ta bilder som blant
annet kan brukes opp mot sponsorer og lignende? Tas opp på
til økonomigruppa sammen med personlige sponsorer.
Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Per Morten
Odd
Stig-Ivan
Stig-Ivan
Per Morten

