Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 3 – 31.8.16
Til stedet: Kjersti, Stig-Ivan, Inger, Odd, Aina og Tonje
Forfall: Jarle, Per Morten, Eli, Vidar og Svein
Referent: Tonje

Saksliste:

22/16 - Godkjenning av referat fra forrige styremøte
23/16 – Sekretariats- og arrangementsansvarlig
24/16 - Kioskansvarlig
25/16 - Dommere
26/16 – Trenere på seniorsida
27/16 – Dekking av lisens, treningsavgift og lignende
28/16 - Eventuelt
Sak:
22/16

23/16

Behandling av sak:
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Det har foreløpig kommet inn to merknader: Tanken var ikke
at Svein skulle være arrangementsansvarlig, og det er Eli som
er ansvarlig for oppfølging av fellescup og ikke Stig-Ivan.
Godkjenning av referatet utsettes til neste møte på grunn av
sein utsendelse.
Sekretariats- og arrangementsansvarlig
Stig-Ivan hører om Nina om hun er villig til å være
arrangementsansvarlig, eventuelt kun ta 2. divisjon. Thea og
Kristin blei nevnt som alternativer for 2. divisjon, og Randi
som et alternativ for yngre lag. Tonje følger opp videre
sammen med Stig-Ivan dersom Nina takker nei.

Vi trenger nøytrale (ikke VIF-medlemmer) i sekretariatet på 2.
divisjonskamper. Aud har meldt overgang til Spone og
fortsetter. Stig-Ivan og Odd hører med Lena, Steinar, Sunni og
Lars. Usikker på om «Live-ansvarlig» i sekretariatet også må
være nøytral, dette må sjekkes nærmere.

24/16

Kioskansvarlig
Inger sier JA! Aina og Kjersti har handla inn kioskvarer som
ligger i bilen til Kjersti, Inger får det etter møtet. Aina legger til
Ingrid i facebookgruppe for kioskdrift i Modumhallen som er
felles med Åmot. Unn kan kontaktes for tips.

25/16

Dommere
Stig-Ivan og Thorbjørn har sagt ja til å være dommere! Dette er

Ansvarlig:
Tonje

Stig-Ivan
Tonje
Stig-Ivan og
Odd
Inger
Aina

veldig bra med tanke på de andre oppgavene de allerede har
og at det i tillegg sparer oss for bøter! Til sammen dekker vi nå
7 ½ av 9 poeng. Odd prøver å rekruttere flere.

26/16

Stig-Ivan og Thorbjørn kan bestille utstyr/klær på Nygård på
klubbens regning. Det beste er å ta det via klubbkvelden
førstkommende mandag.

28/16

Stig-Ivan og
Thorbjørn

Trenere på seniornivå
Ny trenerkabal:
- Thorbjørn har ansvaret for A-laget og følger opp
aldersbestemte. Stig-Ivan blir hjelpetrener og Kristin
lagleder.
- Eli og Monica trener rekrutt, mens Kjersti blir lagleder.
Forslag til lønning av trenere på seniornivå:
- Eli, Monica og Kjersti: Dekke sko, lisens og
treningsavgifta.
- Stig-Ivan får 20 000 kr og en ny Mac.
- Tilsvarer til sammen omtrent det som ligger inne i
budsjettet.

27/16

Odd

Saken tas opp på neste styremøte, men det gis allerede nå
klarsignal til at Stig-Ivan kan kjøpe inn en Mac som dekkes av
klubben.

Dekking av lisens, treningsavgift og lignende
Vi mangler referat fra 20. april hvor saken sist blei tatt opp
sist. Kjersti sjekker med Christina om hun har referatet fra
møtet. Det bør tas en prinsipiell diskusjon på hva vi dekker og
ikke, se også sak 26/16. Saken tas opp på neste styremøte.

Eventuelt
Hvem kan hente nøkkel til Modumhallen på Mix, og når? Inger
kjøper inn ei bok og en boks eller lignende til å ha det i, slik at
de vi får oversikt over hvem som låner nøkkelen.
Møteplan for høsten fastsettes på neste styremøte, alle må
huske å ta med egen kalender.

Aina
Stig-Ivan
Kjersti
Aina

Inger
Aina, ALLE

Vikersunddagene: Det blir ikke stand på lørdag og heller ikke
aktivitetsdag på søndagen.

Vi har fått god omtale av målklubben i Bygdeposten og Modum
TV.
Neste styremøte blir mandag 19. september kl. 18.
Vi har nettopp fått tilbud om dugnad førstkommende lørdag
kveld under Vikersunddagene som vakter og/eller ryddehjelp.

Aina
Tonje

Kun en fra A-laget kan. Tonje sjekker om noen fra C har
mulighet til å stille.

