Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 8 – 30.1.17
Tilstede: Kjersti, Stig-Ivan, Eli, Jarle, Inger, Aina, Svein, Unn, Hege, Odd og Tonje.
Forfall: Vidar, Per Morten
Referent: Tonje
Saksliste:
84/16 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte
85/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste
86/16 – Fellescup våren 2017 - Superinvite
87/16 – Våren 2017: Senior og trener
88/16 – Sportslig leder
89/16 – Styrets runde
90/16 – Økonomi
91/16 – Skiflyvning
92/16 – Eventuelt
Sak:
84/16
85/16
86/16

87/16

88/16

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

Ansvarlig:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjennes.

Fellescup våren 2017 – Superinvite
Superinvite kan brukes slik at alle kan betale deltagerkorta
sine sjøl. Laglederne slipper da å gjøre denne jobben. Det kan
hentes ut oversikter/excel-ark over hvem som har betalt og
ikke. Eli og Jarle følger opp.
Superinvite kan også brukes til betaling av kalendere og
lignende seinere, noe som vil gjøre purringene enklere.

Våren 2017: Senior og trener
Stig-Ivan har tatt en prat med de fleste seniorspillerne. Vi
fortsetter med tre damelag i de divisjonene de er neste sesong.
Stig-Ivan fortsetter med å følger opp spillere og trener for
damelaga med tanke på neste sesong.

Eli og Jarle

Stig-Ivan

Sportslig leder
Odd har sagt han kan tenke seg vervet som sportslig leder. Odd Odd, Stiggår i lære hos Stig-Ivan framover. Valg av ny sportslig leder
Ivan
skjer på årsmøtet.
Trond Erik Hansen er villig til å ta vervet som dommerkontakt

89/16

dersom Odd blir sportslig leder.

Styrets runde
Tonje:
Det anbefales ikke å arrangere loppemarked til høsten, men
første helga etter påske. Dugnadsmengde blei trukket fram
som argument for å ikke å ha loppemarked like over påske.
Etter diskusjon og avstemning blei det bestem at vi går for å
arrangere loppemarked første helga etter påske.
Pantedugnaden tas da til høsten. Tonje, Unn og Inger er
loppemarkedsansvarlig. Svein booker VIF-huset.

Tonje, Unn,
Inger, Svein

Jarle:
Tar opp sak med Aina i etterkant.

Jarle

Aina og Svein får ansvaret for videre oppfølging av kandidater
med tanke på innsatspokalen.
Stig-Ivan:
Det er et møte for sportslig ledere i regionen i februar.

Aina, Svein

Eli:
Vi har fått inn flere dyktige trenere til håndballskolen, som er
for aldersgruppa 1-16. Det jobbes også med sponsorer.

Svein:
Det har vært hovedstyremøte hvor blant annet følgende blei
tatt opp:
- Presisering av at de som skal jobbe under skiflyvninga
må registre seg sjøl. Hege følger opp dette i infoskriv
som skal sendes ut om skiflyvninga.
- Påpekt at håndballen ikke har sendt inn innspill til den
kommunale anleggslista. Dette mener vi at vi har gjort
gjennom et felles innspill fra idretten, skrevet av Kjetil.
- Det er mulig å søke sparebanken om midler til blant
annet utstyr i hopphallen. Søknad går via Harry.
- Årsmøtepapirer skal være klart innen 15. mars.
- Kandidater til Egil Skogens minnepokal tas imot. Ida
Nesheim foreslås fra håndballen. Stig-Ivan skriver og
gir til Svein. Frist 15 februar.
Odd:
Dekker enda ei dommerkvote! Stig-Ivan og Thorbjørn blei
meldt inn som dommere, at de ikke har blitt satt opp på
kamper bør ikke gå ut over våre dommerkvoter så vi får bot.
Odd følger opp.

Annet:
Viktig at vi viser foreldre og spillere hva pengene i klubben går

Hege

Stig-Ivan,
Svein
Odd
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92/16

til og hva kontingentene dekker. Informasjon tas inn i
velkomstbrevet og på de første foreldremøtene. Spesielt viktig
at dette kommer fram så det ikke ser ut som kontingenten til
de yngre laga finansierer damelaga, noe det ikke gjør.
Økonomi
Utsettes pga dårlig tid.

Skiflyvning
Hege har hatt møte med Breheimen i dag og fortsetter å ha
kontakt med de. Det er mange vakter som skal dekkes totalt
sett. Lister vil bli sendt ut med informasjon om når de enkelte
laga skal stille til dugnad.
Eventuelt
Utgår pga dårlig tid.

Hege,
Per Morten

