Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 4 – 26.9.16
Tilstedet: Vidar, Kjersti, Stig-Ivan, Eli, Inger, Aina, Svein og Tonje. Odd kom under sak
31/16.
Forfall: Per Morten og Jarle
Referent: Tonje

Saksliste:

29/16 - Godkjenning av referat fra de to forrige styremøtene
30/16 – Innkalling og sakslister - rutiner
31/16 – Arrangementsansvarlig og sekretariat på 2. div kamper
32/16 – Treningskontingent og lisens
33/16 - Maskoter
34/16 – Nøklers til Hopphallen
35/16 – Kamprapporter og priser på billetter og i kiosk
36/16 – Spilletavle/Handball board
37/16 – Møteplan videre
38/16 - Dugnadsansvarlig
39/16 - Økonomi
40/16 – Innkjøp til kiosk
41/16 - Årskort
42/16 – J14 og J15
Sak:
29/16

30/16

31/16

Behandling av sak:
Godkjenning av referat fra de to forrige styremøtene
Referat fra styremøtene 17. og 31. august godkjennes under
forutsetning om at følgende merknader innarbeides i referatet
fra 17. august:
- Tanken var ikke at Svein skulle være
arrangementsansvarlig.
- Det er Eli som er ansvarlig for oppfølging av fellescup,
ikke Stig-Ivan.
Innkalling og sakslister – rutiner
Innkalling med foreløpig saksliste sendes ut ei uke i forkant av
styremøtet, med mulighet for å melde inn flere saker. Endelig
saksliste sendes ut seinest to dager før møtet.

Arrangementsansvarlig og sekretariat på 2. div kamper
Nina tar på seg jobben med å opplæring og føring av
elektroniske kamprapporter og ansvaret for at det følges opp.
Martin har ansvaret for speakertjenesten. Aina hører med
Martin om «ting er i rute». Stig-Ivan har lister på folk kan
spørres om å sitte i sekretariat på 2. div kamper.
Vidar sjekker mulighetene for å få nett i Modumhallen.

Ansvarlig:
Tonje

Aina

Aina
Vidar

Endringer i kampoppsett kommer på klubbmailen. Aina sier
fra til regionen slik at hun også får disse beskjedene.

32/16

33/16

34/16

35/16

Tonje spør Randi om hun kan ta jobben som
arrangementsansvarlig, eventuelt Hege Bentsen dersom Randi
takker nei. Unn har sagt hun kan hjelpe til, men vil ikke være
ansvarlig.

Aina
Tonje

Treningskontingent og lisens
De som har styreverv eller er trenere får dekka treningsavgift
+ eventuelle treningsavgifter til barn. Med unntak av de som
har det kontraktsfesta for denne sesongen, betaler alle
lisensen sjøl.

Maskoter
Det har kommet inn ønske om å være maskoter på 2.
divisjonskampene. Eli spør om det er noen som ønsker å være
maskoter førstkommende søndag. Jarle får ansvaret for videre
oppfølgning.
Nøkler til Hopphallen
Eva lurte på om vi trenger flere nøkler til Hopphallen. I dag er
det kun Stig-Ivan som har. Eli spør om vi kan få tre til.

Kamprapporter og priser på billetter og i kiosk
Hva gjør vi med kamprapportene? De bør skrives ut i forkant,
gjerne av de laga som har ansvaret på arrangementsdagen. Kjersti
har lagt ut oversikten over hva som skal gjøres av
arrangementsansvarlig, men den bør oppdateres. Aina legger ut
etter at lista er oppdatert.

Eli
Jarle
Eli

Aina

Det blei diskutert om billettprisene for 2. div kampene kunne
økes. Billettpriser beholdes som det er, men kioskprisene økes.
Inger gis fullmakt til å justere kioskprisene opp innen
Inger
rimelighetens grenser.
Det settes opp ei postkasse i Modumhallen som kamprapporter og
kvitteringene fra kiosk og billetter legges i. Svein henter så
kvitteringene m.m. i Modumhallen. Svein sjekker også hvordan
resultat og kamprapporter skal rapporteres/sendes inn. Hvis
kamprapportene skal sendes inn av de som er
arrangementsansvarlig må det ligge ferdig frankerte konvolutter i
hallen.
Det skal være en fairplay-vert på hver kamp, også seniorkamper.
Dette må tas inn i oppgaveinstruksen til de som er
arrangementsansvarlig.
Dommerutgifter i 11-årsserier og miniturneringer kan betales ut

Svein
Svein

Kjersti og
Aina

med en gang ved å bruke kioskpengene.
Wildcatsplaktene bør henges opp før første hjemmekamp for 2.
div til søndag.. Eli ber Cecilie gjøre det. Svein gir plakatene til
Cecilie.
36/16

37/16

38/16

39/16

Spilletavle/Handball board
Noen trenere har lurt på om de kan få en slik. De finnes en
nettløsning og/eller app som kan brukes på telefoner og
nettbrett. Styret oppfordrer trenere til å bruke disse. Stig-Ivan
har mulighet til å vise hvordan de fungere dersom det er
behov for det. Kjersti sier fra til trenerne.

Møteplan videre
Dato for følgende møter blei satt:
- 12. oktober: AU-møte kl. 18 hos Aina
- 26 oktober: Styremøte kl. 20 hos Aina (Tonje og Vidar
melder forfall nå)
- 21. november: Styremøte kl. 18 hos Aina. Viktig å huske
at Stig-Ivan har bursdag!
- 2. desember: Styremøte og Julemøte på VIF-huset.
Styremøte kl. 17.30, Julemøte kl. 18.30 og mat kl. 19.30.
Eli booker VIF-huset. Matansvarlig bestemmes seinere.
Møtekalender for 2017 avtales på styremøtet 21. november.
Dato for resten av AU-møtene settes 12. oktober.

Dugnadsansvarlig
Inger står fortsatt som ansvarlig på nettsiden og har blitt
kontakta av noen som selger te-lys. Inger sender forespørselen
videre til Per Morten så saken kan tas opp på neste
økonomiutvalgsmøte.
Økonomi
Vi trenger å få en bedre oversikt over status og få inn mer
penger. Hva kan vi tilby sponsorene? Vi bør ha
«pakkeløsninger» som også viser hva vi kan gjøre/tilby
sponsorene ut fra hvor mye de sponser.

Eli, Cecilie
og Svein
Stig-Ivan
Kjersti

Eli

Inger
Per Morten

Svein spør om Linda Nilsen kan lage et oppsett til oss. Svein
kaller inn til møte hvis Linda sier ja. Per Morten, Stig-Ivan
og/eller Aina kan bli med dersom de har mulighet.

Svein

Eli spør Ann-Kristin Salvesen om hun vil være med i

Eli

ISO Energi har sagt ja til å sponse oss. Viktig å få opp reklame i
hallen før helga dersom de har skiltet klart. De får også to
årskort og draktreklame, men det er vanskelig å ordne
draktreklamen før helga. Stig-Ivan følger opp.

Stig-Ivan

40/16

41/16

42/16

økonomigruppa.

Innkjøp til kiosk
Anne-Kat bestiller varer til kiosken gjennom kafeene for oss
sånn at vi får det til tilnærma innkjøpspris. Hun ønsker et
reklameskilt i Modumhallen som takk.
Årskort
Svein har trykt nye årskort som Kristin skal hente i morgen.
Årskortet er til styret, trenere, lagledere og seniorspillere.
Programmet finpusses nå før det skal trykkes.

J14 og J15
J14 prøver å dekke 15 2 kampene, men noen av kampene
krasjer. Stig-Ivan har gått gjennom oppsettet, og det bør gå.
Det tas et nytt møte mellom trenere og lagledere på J14 og J15
hvor det sjekkes ut hvordan dette kan løses den helga det
kolliderer.

Inger

Odd

Stig-Ivan har trukkes seg som trener for J15. Prosessen fram
mot dette skulle vært gjennomført på en bedre måte og Aina
beklaga overfor Stig-Ivan. Da hun også er forelder på laget
burde andre fra styret vært inne i prosessen. Styret må ta
lærdom av saken sånn at ikke lignende skjer seinere. Vi tror
likevel vi har fått på plass en god løsning nå og håper dette blir
bra framover.

Det verserer ulike forklaringer/rykter på hvorfor Stig-Ivan
trakk seg fra J15. Et av ryktene går ut på at styret ba han om å
trekke seg. Dette er ikke tilfelle. Odd og Tonje blir med på et
kjapt møte med J15 i morgen for å presisere at styret aldri har
bedt Stig-Ivan om å trekke seg.
Aina spør om Jarle også kan være sportslig leder for J15.

Odd, Tonje
Aina

