REFERAT STYREMØTE HASLE-LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Klubbhuset
28.02.18
Til stede: Arne Jan Flølo, Elin Ruhlin Gjuvsland, Marie Torrealba, Maria Skarsbø Moen, Janne
Dåsvand
Forfall: Trine Jonassen, Marius Raknes
Referent: Marie Torrealba
Sak nr.
1.

Sakspapirer håndballens årlige møte
Årsberetning og budsjett er lagt fram og vedtas av styret.

Styret vedtar å legge fram følgende økning av treningsavgiftene
på det årlige møtet:
- 6 år og 7 år: 1000 kr.
-

2.

8, 9, 10 og 11 år: 1500 kr.
12, 13, 14 år: 1800 kr.
15 år og oppover: 2500 kr.

Nivådeling for yngre årsklasser
Styret har fått en henvendelse fra foreldregruppen i J9 angående
deltakelse i regionserien for 9-åringer. Det har vært mye uro
rundt hvem som har fått mulighet til å delta på kampene. En stor
del av spillerne har ikke fått mulighet til å delta, dette har vært
forbeholdt en mindre gruppe. Styret mener at en slik praksis ikke
er i tråd med retningslinjene i Sportslig plan. Dersom det skal
forekomme nivådifferensiering for de yngre årskullene bør dette
gjøres på en slik måte at ikke ferdighetsforskjellene innad i laget
økes, og på en slik måte at det ikke skaper unødig uro i laget.

3.

Keepertreninger
Det er fortsatt ønske om å få til keepertreninger for spillere på de
eldste årskullene, fra J10 og oppover. Styret vedtar å bevilge
penger til dette for våren 2018.
Frivillighetsmidler i Bjerke bydel
Klubben har søkt om midler til å sette i stand en beachhåndballbane.

4.

Eventuelt
-

-

Bring-serie J14: Styret ser at en beslutning om deltakelse
kan innebære langsiktige konsekvenser. Styret ber derfor
om mer informasjon før en eventuell påmelding sendes
inn.
Bjørn Kenneth Muggerud har nå startet opp på en ukentlig
trening for J12 og J11. Styret vil på håndballens årlige
møte ta opp muligheten for å øke engasjementet videre.

Dato for neste møte: onsdag 28. februar kl. 1800.

