REFERAT STYREMØTE HASLE-LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Kontoret ved hallen
18.04.17
Til stede: Elin Ruhlin Gjuvsland, Janne Dåsvand, Trine Dahlstrøm, Marius Raknes, Arne Jan Flølo,
Marie Torrealba
Referent: Marie Torrealba
Sak nr.
1.

Referater fra styremøter
Referater fra styremøter vedtas lagt ut på klubbens nettsider

2.

Status trener j2003
Styret har hatt innledende samtaler med flere kandidater, og vil fortsette
samtaler med alle. Målet er å få på plass et trenerteam som vil gi en
langsiktig fordel for klubben.

3.

Dommersituasjonen
Vi vil forsøke å kjøpe tre kvotedommere fra samarbeidenede klubb
Linderud. Trine Dahlstrøm vil fungere som fjerde dommer.

4.

Håndballarrangementet 1. april og fordeling av inntekter
Kommunikasjonen rundt fordeling av inntektene i forkant var mangelfull,
og mange hadde inntrykk av at dette var et fellesarrangement. Det bør i
fremtiden være tydeligere kommunikasjon rundt dette, og arrangementer
bør forankres hos arrangementsansvarlig i styret.
Inntektene fra årets arrangement vil deles i to. Den ene halvdelen
brukes til å dekke tiltak for den aktuelle lagenheten som sto for
arrangementet (herunder styrketreninger med mer).

5.

Innlevering av drakter når spillere slutter
Det besluttes at både trøyer og shorts skal leveres inn dersom spillere
slutter. Gjelder alle klasse før seriespill.

6.

Barn med liten mulighet til å betale kontingent
Styret vil jobbe for å kunne tilby medlemskap også til barn fra
lavinntektsfamilier, og leder og kasserer vil behandle søknader som
kommer inn via oppmenn.
Styret vil også jobbe for å finne ekstern finansiering for dette.

7.

Oversikt trenere
Styret ved sportslig leder må ha et hovedoppsyn over hvem som har
trenerfunksjoner i de ulike lagenhetene. Det må også i samråd med

sportslig leder defineres hvor mange trenere hver lagenhet har behov
for. Politiattest må leveres for alle.
9.

Organisere minirunder
Arrangementsansvarlig vil undersøke muligheten for at klubben
organiserer minirunder for de yngste årskullene i høst.

Møtetidspunkter framover

23.5 kl. 1800
22.6 kl. 2000

Spillerregistrering

