Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 7 – 16.1.17
Tilstede: Kjersti, Per Morten, Stig-Ivan, Eli, Jarle, Inger, Aina, Svein, Unn og Tonje. Hege
og Odd kom etter hvert.
Forfall: Vidar
Referent: Tonje
Saksliste:
70/16 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte
71/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste
72/16 – Ny sportslig leder, senior
73/16 – Neste års sesong, planlegging
74/16 – Kontrakter trenere alle lag
75/16 – Økonomi: Budsjett, flaskeinnsamling, dugnader, sponsorer
76/16 – Skiflyvning
77/16 – Loppemarked
78/16 – Fellescup våren 17
79/16 – Håndballskole
80/16 – Politiattester
81/16 – Felles rutiner, utforming av rutiner
82/16 – Kort oppsummering av julemøtet
83/16 – Eventuelt
Sak:
70/16
71/16
72/16

73/16

74/16

Behandling av sak:
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Godkjennes.

Ansvarlig:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjennes.

Ny sportslig leder, senior
Stig-Ivan forlater Modum 1. april pga ny jobb. Vi trenger derfor
ny sportslig leder, og helst så fort som mulig. Camilla Bye
foreslås. Kjersti tenker på om hun kan hjelpe til dersom
Camilla tar jobben. Aina spør Camilla. Eli og Jarle blei nevnt,
Aina
men de er i utgangspunktet ikke interessert.
Neste års sesong, planlegging
Vi må begynne å tenke på neste sesong allerede nå. Saken tas opp
igjen på neste styremøte.

Aina

Kontrakter trenere alle lag
Kontrakter er ikke på plass enda. Vi lager trenerkontrakter nå i Stig-Ivan og

vår for sesongen som kommer. Kontraktene går fra 1. mai og
ut april.

Jarle

Jarle og Stig-Ivan beregner hvor mye hver enkelt trener skal ha Stig-Ivan og
utbetalt for sesongen 16/17 etter fordelingsnøkkelen som blei Jarle
vedtatt i fjor. Svein betaler ut.
Svein
75/16

Økonomi: Budsjett, flaskeinnsamling, dugnader,
sponsorer
Sponsorer og dugnader:
Per Morten har sendt kontrakt til ISO energi, men ikke fått
svar. ISO har imidlertid betalt inn i henhold til kontrakten, så
sånn sett har det ingen ting å si. Kontrakt med Mjøndalen mur
og puss og Sparebank 1 skal utarbeides og sendes så fort som
mulig.

Regionssjefen for Kiwi var kanskje interessert i å sponse. StigIvan følger opp.

Haugsbygd har samla inn 20 000 i løpet av en kveld på
flaskeinnsamling. Det lønner seg å ha innsamlinga etter jul
og/eller påske, når folk mye flasker liggende. Inger kontakter
musikken i Geithus og spør hvordan de gjør det. Inger sjekker
også ut mulighet for å ha panteavtalen i Modumhallen.
A-laget har stilt opp på flere smådugnader som gjør at vi får
inn penger.
Viktig at vi formidler at flest mulig må stille opp under
skiflyvninga. Alternativet er økte kontingenter eller flere
mindre dugnader.

Kommentarer til foreløpig budsjettutkast:
Reiseutgifter må økes med 100 000 så høstsesongene også
dekkes. Inntektene fra målklubben skal også dekke høsten og
kan derfor også økes.

Inntektene fra skiflyvninga kan økes til 100 000. Inntekter fra
Kioskinntektene blir trolig lavere pga korte
dager/enkeltkamper når vi har arrangement i Modumhallen.

Hvis vi følger budsjettutkastet går vi med 130 000 i
underskudd. Underskuddet er også stort når justeringene
nevnt over legges inn. Det var diskusjon rundt om vi bør
budsjettere med underskudd. Flere tror sponsormarkedet er
større og at vi kan hente inn inntekter her, men har vi noe som
kan gjøre det? Bør treningsavgifta settes opp? Vi har ikke råd
til å fortsette med store underskudd framover. Saken tas opp

Per Morten
Stig-Ivan
Inger
Inger

ALLE
Svein

igjen på neste styremøte med nytt budsjettutkast hvor
justeringene over er innarbeida. Eventuelle sportslige
avklaringer før møtet vil også gi føringer for budsjettet.

Svein, Aina
Stig-Ivan

Vi må få på plass et større økonomiutvalg. Muligheten for
bedriftsavtaler blei nevnt. Det har tidligere blitt utarbeida
sponsoravtaler som det ikke godt videre med.

Annet:
Styret utarbeider et velkomst- og informasjonsbrev som
utdeles til alle medlemmene i starten av sesongen 17/18.
Plikter og forventninger fra klubben til foreldre/medlemmer
tas med i brevet.

Dommerbota blir mindre enn det Svein har sendt ut e-post på.

76/16

Hva med å søke Gjensidigestiftelsen om bidrag/midler. Det er
flere dagligvareforretninger i Vikersund, det bør være mulig å
få på plass en sponsoravtale med en av de. Hva med Kiwi eller
Spar?
Skiflyvning
Per Morten har prata med Leif Skiaker/Breheimen mat, og vi skal
ha vakter for de i kioskene under skiflyvninga. Per Morten tar
kontakt for å avklare endelig antall vakter/timer, men foreløpig
overslag er på 40 stk pr dag fra fredag til og med søndag.

Per Morten og Hege skal møte med Kjell Roger i morgen om
dugnad/oppgaver på lørdagen. Trolig blir det rigging fra kl. 710 på morgenen og servering i på kvelden fra kl. 19 og utover.

77/16

78/16

Hege, Per Morten og Aina organiserer påmelding av vakter
m.m. Det sendes ut påminnelse til alle om å holde av 17-19
mars til dugnad i bakken. Tonje kan hjelpe til med
organiseringa på lørdagen i bakken.

Loppemarked
Vi har ikke lenger loppemarkedsansvarlig. Tone og Inger tar
ansvar for loppemarked til høsten, 2. september, med rigging
1. september. Vi må da avklare i forkant om dette skal være
det siste loppemarkedet. Svein booker VIF-huset.
Fellescup våren 17
Eli, Jarle og Svein sjekker hvilke lag som er påmeldt og har
betalt. Påminnelse sendes til de som ikke har gjort det.
Fra og med neste sesong tas info om fellescupen med i
infobrevet.

Per Morten

Hege, Aina,
Per Morten
Tonje
Tonje,
Inger
Svein

Eli, Jarle og
Svein
Aina/styret

79/16

80/16

81/16

82/16

83/16

Håndballskole
Det blir håndballskole i vinterferien/uke 9. Eli kaller Aina til
møte. Det må avklares om dette er noe vi ønsker å fortsette
med.

Politiattester
Jarle har prata med Einar Sandberg og avtalt at vi skaffer nye
politiattester til alle. Tas opp på neste lagleder/trenermøte.

Felles rutiner, utforming av rutiner
Aina har titta litt på hvordan andre gjør det. Konnerud har bra
oppsett, og det er også mye å hente i fotballens ABS. Aina lager
et førsteutkast/forslag som styret kan jobbe videre ut fra.
Søknad angåeden «klubbhuset» er ikke sendt inn enda.

Kort oppsummering av julemøtet
Det var et bra møtet som vi har fått positive tilbakemeldinger
på. Vi fikk inn mye bra innspill, og spesielt på lappene på
slutten. Aina skriver opp/oppsummerer og deler med styret.

Det blei diskutert om vi burde hatt møte ved sesongstart eller
mellom sesongstart og jul. Ingenting blei bestemt.

Eli, Aina
Jarle
Aina
Aina
Aina

Eventuelt
Møteplan ut sesongen:
- Mandag 30. januar kl. 18 hos Eli
- Mandag 13. februar kl. 18. Tonje kan ikke.
- Mandag 6. mars kl. 18
- Mandag 27. mars kl. 18
- Mandag 24. april kl. 18
- Årsmøte onsdag 10. mai. Svein booker klubbhuset.

Svein

Saker til neste møte: Innsatspokalen.

Aina

Svein sjekka ut/ fikk signert flere fakturaer.

