Vikersund Håndball
Referat, 26. oktober kl 20.00
hos Aina i Pilveien 23.
Tilstede: Odd, Inger, Unn, Hege, Jarle, Svein, Aina (ref)
Sakliste:
43/16 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Godkjent uten merknad
44/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent
45/16 Økonomi
- Kontrakter må skrives og sendes ut. Regninger må ut. Avtalene
må i boks. Kommunikasjonen må bli bedre og rutinene for
møter, kontrakter må bli standard.
- Reise til damelaget: budsjett 50 000 kr men Svein sier første
turen kom på ca 40 000 kr og det ser ut til at målklubben kan
dekke opp disse reisene.
- Møte med banken: jentene selv har jobbet veldig hardt med
dugnadsinnssats for å klare de økte utgiftene som det
medfører og spille i den serien de spiller nå. Hva kan banken
bidra med? Ikke gå utover breddeidretten og rekrutteringen,
hva kan vi hjelpe banken med?
46/16 Rutiner, arbeidsoppgaver i styret
- Finnes det noe som er utarbeidet hos andre klubber? Jarle tar
kontakt med Ann Kristin Olausen fra kretsen og spør.

- Bruke et helt styremøte på å utarbeide nye rutiner og
detaljerte arbeidsbeskrivelser for de ulike vervene. Svein
sender over den gamle malen.

47/16 Idrettsskolen (1.-3. klasse)
- Jarle har en dialog med leder for idrettsskolen, og følger opp
videre. (3 uker med miniturnering som avslutning hvis det er
mulig) Per Bjørnar Gundersen Bottegård.
48/16 Loppemarked
- Innsamlingen er i gang. Vi arrangerer til våren helga etter
påske. Klubbhuset er aktuelt sted. Inger spør Johan Øvrum
ang. loppemarkedgeneral.
49/16 Dommerkontrakter og avtaler.
- Kontrakt med han som dømmer sammen med Odd. Spurt om
å få 7000 kr (til utstyr) + dekking av lisens. ( dommerkvote/
observatørkvote. 2 dommere (Stig + Thorbjørn; utstyr + egne
kontrakter) + barnekampledere (t-skjorter og kurs).
- 11 års kamper og yngre aktivitetsserier; få betalt fra
kioskkassa.

49/16 Styrets runde; innkomne saker: dommerkontrakter og
avtaler, fairplayvert, dommer/ veilederkurs, maskotter til 2. div
kampene, juleavslutning, VIF- avisa, ubetalte kontigenter/
kalendere m.m, hospitering, foreldremøter.

- Fairplayvert: skal være på alle kamper og arrangementer.
Viktig at vi følger opp dette.
- Dommer/ veilederkurs: 15 og 16 års laget, vil noen gå
barnekamplederkurs? Trenger 14-16 stk for å arrangere kurs.
Samarbeide med Åmot.
- Maskotter; være med å dele ut bestemannspremie og bli ropt
opp sammen med de de løper inn sammen med.
- Juleavslutning; Når, hvordan og ansvar? Tirsdag 20. desember
kl 17.30-19.00. J16 og de gamle j16. Stig-Ivan og Hege har
ansvar.
- Vif avisa: Jarle skriver om leik med ball og Stig-Ivan skriver om
senior.
- Ubetalte kontigenter/ kalendere m.m: flyktningetjenesten,
barneverntjenesten, sosialtjenesten. Snakke med Marit på
medlemsnett. Vår policy er at alle skal få være med å spille
håndball.
- Hospitering: frem til 12 år, hvis noen fikk lov skal alle få lov.
Taes på trener/ lagledermøte.
- Treningstider når hallen er opptatt: 2. og 3. div kamp: 40
minutter før A-kamp, (minimum 30 på banen), yngre lag ikke
samme krav til ledig bane. Muligheter til å trene etter at
kampen er ferdig.
- 15-2: har med noen fra 15 års laget, dialog med Cato på det.
De blir spurt om å få være med. Evalueringsmøte i november.
- Sportslig leder møte: Stig-Ivan har deltatt: klubbhuset,
håndball.no har mye ang roller. Hadde vært fint om så mange
som mulig fra styret kunne delta. Aina legger ut ny status på
facebooksiden til styret og oppfordrer flest mulig til å delta på
tema- konferansen 18.-19. november.

49/16 Evt
- Informasjon videre nedover til laglederne og trenere. Hvem gir
beskjeder videre? Deler. Viktig at lagledere deler videre til sine
grupper. Trener/ lagledermøte. Det er oppdaterte
facebooksider. Viktig å oppfordre alle til å lese viktige
meldinger ang. arrangement.

