Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 6 – 20.4.16
Tilstedet: Svein, Odd, Kjersti, Inger, Unn, Liv Anne, Stig Ivan, Jarle, Aina og Christina.
Forfall: Tonje og Per Morten
Referent: Christina
Saksliste:
62/15 – Godkjenning av innkalling og sakliste
63/15 – Godkjenning av referat nr. 5 fra styremøtet 16. mars
64/15 – Regnskap 2015
65/15 – Søke midler
66/15 – Godtgjørelse styremedlemmer
67/15 – Styrets rundt
68/15 – Julemøte
69/15 – Loppemarked
70/15 – Årsmøte 2 mai
71/15 – Innkomne saker til årsmøte

Sak:
62/15
63/15
64/15

65/15

66/15

67/15

Behandling av sak:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjennes.

Ansvarlig:

Godkjenning av referat nr. 5 fra styremøtet 16. mars
Godkjennes.

Regnskap 2015
Endret budsjettet: Det er lagt inn i budsjettet en inntekt på kr.
58.500,-. Det er fra gaveutdelingen til Sparebank 1 Modum, hvor
vi får kr. 58.500,- til kjøp av minimål til hopphallen.
Søke midler
Vi ønsker å søke midler til kjøp av utstyr i hopphallen.
Stig Ivan sjekker med trener/lagleder gruppa og skriver en liste
på hva som mangler av utstyr.

Stig Ivan

Godtgjørelse styremedlemmer
Det ble enstemmig vedtatt at spillere som sitter i styret og at
barn av de som sitter i styret skal slippe å betale
treningskontingen/få tilbakeført ved innbetalt kontingent.
Men alle må betale medlemsskap i VIF.

Styrets runde
Odd:
Det skal være dugnad på beachbanen onsdag 27/4-16 kr. 18.00.
Legger ut på facebook slik at flest mulig kommer.
Vi må sjekke hvor mange beachballer vi har, tilfelle vi må kjøpe

Odd

flere.
Det er meldt på 6 beachlag i år:
J14 x 2 lag
J15 x 2 lag
J16
Damer

Aina:
Superinvite er en digital betalingsterminal som er blitt brukt til
innbetalinger til håndballskoler vi har hatt. Dette er veldig bra
og enkelt verktøy til alle aktiviteter vi har som krever
innbetalinger, for eksempel cuper, håndballskoler fester o.l. som
vi burde bruke mer da vi allerede har en konto der.
Stig Ivan:
Jobber med å få på plass trenere til alle lag.
Det skal være lagledermøte 21.04.2016.
Jarle overtar som sportslig leder for lag fra 14 år og nedover.
Cecilie Bjerring Ellingsen og Eli Hellerud skal bidra med å hjelpe
Jarle.
Arrangerer i disse dager avslutningsfest, hittil er det 40
påmeldte. Ønsker å få litt bidrag fra klubben til å dekke noen av
utgiftene. Enstemmig vedtatt at vi dekker 8.000,-.

Styrevedtak i forhold til AU. Kan AU gå inn å overstyre
styrevedtak?
AU skal innstille saker, men det er styret som må vedta sakene.

Neste år:
Damer A/B: Det er sendt brev til 14 spillere som er ønsket på
vårt a-lag. Dette er spillere fra Hønefoss, Skrim, Lier og
Hokksund. A-laget har en tynn stall. Ønske å få opp 3-4 unge
spillere.
Damer C: Enten rykker de direkte opp til 4. divisjon eller så blir
det kvalikk til 4 divisjon.
J18: Mulig det blir aktivitetsserier istede for seriespill, slik at
man kan melde seg på til de enkelte helger det vil være
aktivitetsserie.
J16: Ett lag
J15: Samarbeid med j14. Foreldremøte til neste uke.
J14: Ett lag
J12: Moingen kommer inn med noen spillere
Har minst ett lag i alle årskull etter J11.
Unn/Liv Anne:
Takket for seg etter en flott jobb de har gjort. De har ryddet og
klargjort kiosken til neste sesong.
Har et ønske om at det skal samles flere kamper i helgene for å

få mest mulig salg i kiosken. I år har det vært veldig mye en og
en kamper som gjør at det blir mindre inntekter i kiosken.
Handlet en del varer på 10,- tilbud og det har vært vaffelrøre fra
skiflyvninga nesten hele sesongen. Vi hadde også igjen en del
pølser fra skiflyvninga som ble solgt i kiosken frem til jul da det
ble tomt.
Samarbeidet med Åmot har vært veldig bra.

Jarle:
Miniakttivitetsturneringene gav et stort bidrag inn i gruppa.
Godt samarbeid gjorde det til et bra arrangement.
Trenger bedre system med kontanthåndtering. Dette gjelder
generelt på alt av arrangementer.

Ønsker å ha med en til på kurs i regionen som kampvert. Jarle er
kampvert i dag og Odd er dommeransvaring. Ser behov for en
kampvert til da det må være en kampvert på hvert arrangement,
vi er derfor veldig sårbare når vi kun har en.
Jarle følger opp dette.
Svein:
Lagd et nytt kostnadsoverslag på beachbanen grunnet stigende
priser. Søke tippemidler til høsten.

Flerbrukshall: må ha en mer konkret plan og ha en komite for å
få dette gjennom. Det er ikke aktuelt nå.

Herre-/guttehåndball: Åmot skal ha et herrelag til høsten. De
har planer om å satse på guttehåndball. Hadde vært en fin avtale
om Åmot satset på guttehåndball og Vikersund på jente/damehåndball?
68/15

69/15

Kjersti og Christina hadde ingen saker. Inger hadde om
loppemarked, men det kommer på sak 69/15.

Julemøte
Det blir en egen sak om dette på årsmøtet, ble for knapp tid til
Aina og
dette nå.
Tonje
Det har vært omfattende arbeid å sette i gang og det må være
godt gjennomtenkt da det skal brukes som en modell over flere
år. Kommer mer om dette på styremøter utover høsten og prøve
å lande på en modell til neste årsmøte.
Loppemarked
Bra oppmøte alle dagene. Eneste bemerkningen er at folk dro
litt tidlig etter loppemarkedet stengte.
Ca. 33.000,- i inntekter uten kostnad på kontainer.

70/15

71/15

Årsmøte 2 mai
Det blir årsmøte 2 mai kl. 19.30 i hopphallen.
Svein har skrevet styrets årsmelding. Styret har ikke noe mer å
komme med.
Innk.saker til årsmøte
Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøte

Svein

