Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 6 – 21.11.16
Tilstede: Kjersti, Stig-Ivan, Eli, Jarle, Inger, Aina, Svein, Hege, Unn, Odd og Tonje. StigIvan og Kjersti gikk på slutten under sak 69/16, Eventuelt.
Forfall: Per Morten og Vidar.
Referent: Tonje
Saksliste:
52/16 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte
53/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste
54/16 – Felles cup våren 2017
55/16 – Brev til fylkeskommunen angående håndball VGS
56/16 – Hall i Vikersund
57/16 – Info til foreldre angående dugnad under skiflyvninga
58/16 – Spillersamtaler
59/16 – Trenerkontrakter på alle nivåer
60/16 – Lagleder J16
61/16 – Kontingent til VIF-lagledere/oppmenn/trenere
62/16 – 2. div kamper: sekretariat/liveoppdateringer
63/16 – Økonomi
64/16 – Info fra trener/lagledermøte
65/16 – Beachbanen, rapportering
66/16 – Målene i Modumhallen
67/16 – Info fra temakonferanse: Klubbhuset
68/16 – Arbeid med rutiner: Hvem skal gjøre hva? (Klubbhuset, håndball.no?
69/16 – Eventuelt
Sak:
52/16

53/16
54/16

Behandling av sak:
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet godkjennes.

Ansvarlig:

Annet: Vi bør bli flinkere til å bruke hjemmesida til Wildcats.
Det meste av informasjon som etterlyses ligger her.
Hjemmesida brukes til statisk informasjon, mens nyhetssaker
legges ut på facebook. Saker som skal legges ut på hjemmesida Alle
sendes til Svein. Svein legger også ut referater.
Svein
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjennes.

Felles cup våren 2017
Årets fellescup bli Slottsfjellcup fra 28-30 april. Cupen er fra 916 år og klubben dekker påmeldingsavgifta. Avgift for trenere
og lagleder m.fl. må legges inn i avgifta til spillerne,
Trener/lagleder skal ikke dekke dette sjøl. Aina og Eli sender

Aina og Eli

55/16

ut info og oppretter et arrangement hvor de enkelte kan melde
seg på.

56/16

Brev til fylkeskommunen angående håndball VGS
Vi skriver et brev til fylkeskommunen hvor vi ber om at de
opprettholder håndballtilbudet ved Rosthaug. Stig-Ivan hører
om Per-Eivind kan formulere et brev. Stig-Ivan skriver under
på vegne av Vikersund og spør om flere klubber i Modum også
vil være med.

57/16

Fint om flest mulig blir med i gruppa «Vi trenger idrettshall i
Vikersund» på facebook, noe som vil støtte saken.

58/16

Hege tar kontakt med Per Morten og legger ut arbeidsfordeling
for aldersbestemte lag. Stig-Ivan, Eli/Kjersti og Tonje sier fra
til damespillerne om at de må holde av både fredag og lørdag
med tanke på dugnad.

59/16

60/16

61/16

Stig-Ivan

Hall i Vikersund
Behov for en hall er spilt inn på langtidsbudsjettet til Modum
kommune. Høringsfristen er i januar. Skolebehovet er kartlagt,
og nå skal en også kartlegge om andre har behov for halltid.
Jarle og Eli deltar i kartlegginga. Det viktig å huske at en ny hall Jarl og Eli
fortsatt er langt fram i tid.
Info til foreldre angående dugnad under skiflyvninga
Det må sendes ut informasjon så fort som mulig om at alle må
holde av helga 17-19 mars til dugnadsarbeid under
skiflyvninga. Vi får mest sannsynlig noenlunde samme
oppgaver som i fjor med kiosk og servering i VIP-telt.

Spillersamtaler
Det er ønskelig å gjennomføre spillersamtaler for alle de tre
damelaga før/like over jul. Stig-Ivan følger opp. Aina er med på
spillersamtalene med A og B.

Trenerkontrakter på alle nivåer
Trenerkontrakt er etterlyst av flere som ikke har. Stig-Ivan og
Jarle følger opp saken. De tar utgangspunkt i
standardkontrakter og fordelingsnøkkelen for
«trenergodtgjørelser» som blei godkjent i fjor. Det er ønskelig
at dette arbeidet kommer i gang tidligere neste år.
Lagleder J16
Lena har trukket seg på grunn av styreverv i Åmot. Stine
Berger tar jobben til Lena, samtidig som Sunni fortsetter.

Kontingent til VIF-lagledere/oppmenn/trenere
Eva/Harry tar opp med hovedstyret om medlemskontingenten

Hege
Stig-Ivan,
Eli, Kjersti
og Tonje
Stig-Ivan,
Aina
Stig-Ivan,
Jarle

til VIF som lagledere, oppmenn, trenere og styremedlemmer
må betales eller kan dekkes av «dugnad». Aina følger opp.

62/16

63/16

Dersom ikke medlemskontingenten kan dekkes som dugnad
dekker håndballgruppa den. Faktura eller kvittering på betalt
medlemskontingent sendes til Svein, som enten tilbakebetaler
eller betaler fakturaen. Dette gjelder for medlemsavgifta til
trenere, lagledere/oppmenn og styremedlemmer. Aina sier fra
om endelig løsning på trener/lagleder sida på facebook.
2. div. kamper: sekretariat/liveoppdateringer
Vi trenger flere vi kan spørre/bruke til sekretariat,
liveoppdateringer og klokke under 2. div. kampene. Etter
nyttår kan det også hende det blir krav om liveoppdateringer
under 3.div. kampene. Forslag til folk som kan spørres: Gro
Rundbråten, Stine Berger, Vidar og Lene Moen, Irene
Andresen, Hanne Løver Thon og Terje Engedal.
Økonomi
De fleste julekalenderne er delt ut, og pengene er begynt å
komme inn. Tonje hører med Per Morten om flere kalendere
og ser om vi får solgt noen under julemessa på Fjordvåg.
Det jobbes videre med sponsorer. Det er to vi har muntlig
enighet med, og Per Morten skal nå skrive kontraktene.

Svein hører med Per Morten så vi får sendt ut faktura for de
som ikke har betalt for reklameplass i Modumhallen.
Det er fortsatt plass til reklame på draktene: Nede foran, på
skuldrene og bak. Har noen hørt med Kiwi om de er
interessert i å sponse oss?

64/16

65/16

66/16

Stig-Ivan hører med Jannicke Svendsen om hun har mulighet
til å være med i økonomigruppa.

Info fra trener/lagledermøte
Referat fra møtet er lagt ut på facebook. Oppfordrer flest mulig
til å lese gjennom.
Beachbanen, rapportering
Det skal lages et anleggsatlas, og vi må svare for
beachhåndballbanen. Aina følger opp.

Vi venter fortsatt på svar på søknad om en ny
beachhåndballbane som er sendt til kommunen.

Måla i Modumhallen
Det er hull i netta i Modumhallen, så netta må byttes. Det

Aina
Svein
Aina

Aina, Hege
og Unn
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Tonje
Per Morten
Svein

Stig-Ivan
Alle
Aina

67/16

letteste er å få dommerne til å skrive det på kamprapporten, så
vil region sør ta kontakt med kommunen. Unn sier fra til de
Unn
som er arrangementsansvarlig og ber de følge opp dommerne.

Info fra temakonferanse: Klubbhuset
Aina og Stig-Ivan deltok på temakonferansen, som var veldig
bra. Det kan være en idé at hele styret drar på konferansen
neste år, og at vi tar det samtidig med et styremøte og
overnatting. Fastsettes så fort dato kommer.

Et av temaene på konferansen var hvordan vi kan unngå frafall
av spillere i aldergruppa 13-19 år, hvor frafallet er på 80 %.
Andre tema var rekruttering, hospitering, dommerarbeid og
Fair-Play.

68/16

69/16

Aina

Aina fremma forslag om at vi søker om å få delta i
klubbanalysen «Klubbhuset». Analysen vil kunne gi oss svar på
hva vi er gode på, hva vi ikke er gode på og på hvordan vi kan
forbedre styrearbeidet, opprette rutiner osv. Analysen og
videre oppfølging vil kreve mye tid fra alle i styret,
undergrupper m.m. Dersom vi ønsker dette må vi søke. Styret
Aina
stemte enstemmig for at vi søker, sjøl om det vil kreve mye
tid/arbeid. For mer informasjon se Klubbhuset på nett.
Arbeid med rutiner: Hvem skal gjøre hva? (Klubbhuset,
håndball.no)
Se forrige sak, 67/16.

Eventuelt
Flere har søkt og fått drakter fra Glitre Energi, kan vi bruke
disse? Ja, det kan vi. Vi har ikke sponsoravtaler som hindrer
dette.

Julemøte: Eli og Kjersti tar ansvar for påmelding og mat. Aina
tar ansvar for tema/innhold, hvor hun blant annet ønsker å
følge opp temaet frafall i aldersgruppa 13-18. Unn spør Marit
om oversikt for antall medlemmer for de ulike alderstrinna fra
99 og framover og sender de til Aina.
Hege og Jarle følger opp arbeidet med politiattester for
håndballen.

Åmot har spurt om vi kan samarbeide om J12 med tanke på
lån av spillere ut sesongen. Styret er positive. Jarle følger opp.

5. og 6. desember er det dommerkurs for barnekampledere og
vi har så mange påmeldte at vi får eget kurs! Praksisbiten blir
under aktivitetsturneringa i Modumhallen 10. desember.

Eli, Kjersti
Aina
Unn
Hege, Jarle
Jarle

Jarle hører om Per Eivind kan være arrangementsansvarlig 10.
desember, Aina er reserve. Inger laminerer prislister.

Jarle
Inger

