REFERAT STYREMØTE HASLE-LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Kontoret til daglig leder
24.01.18
Til stede:
Trine Jonassen, Elin Ruhlin Gjuvsland, Marie Torrealba, Maria Skarsbø Moen, Marius Raknes, Janne
Dåsvand
Forfall: Arne Jan Flølo
Referent: Marie Torrealba
Sak nr.
1.

Treningsavgift og refusjon for dommerbidrag
Styret opprettholder vedtak om at reduksjon i treningsavgift kun
gjelder når det er foresatte som bidrar.

2.

Dekning av treningsavgift til cuper
Styret opprettholder vedtak om at det kun dekkes reiseutgifter
for en trener per påmeldt lag.

3.

Trenerkurs for jenter 14
Oppmann for jenter 14 har søkt om penger fra
Sparebankstiftelsen til trenerkurs. Det ble imidlertid bestemt fra
hovedtrener sin side at dette burde vente noen år.
Støtteapparatet bes søke om omdisponering av midlene, eller la
være å ta ut midlene.

4.

Inntekt fra kalendersalg 2017
Styret hadde lagt til grunn at inntektene skulle gå til klubben som
helhet, det var derfor arbeidet ble satt i gang. Disse pengene skal
derfor ikke fordeles på lagenhetene.

5.

Bruk av klister i hallen
Hallen er oppført som klisterhall hos Håndballforbundet. Dette
medfører en utfordring med vasking, det må vaskes etter hver
trening. Dette må løses i samarbeid med lagenheten. Økt utgift til
vaskemidler vil belastes klubben.

6.

J9 ønsker keepertrening
Trenerkoordinator har ikke mulighet til å holde slike kurs i vår, slik
han har gjort tidligere. Andre tilbud har så langt vært for dyre.
Styret ber også trenerforum komme fram til et generelt prinsipp
for fra hvilket årstrinn det er mest hensiktsmessig å starte med
keepertreninger.

7.

Årsmøte 2018
Tidspunkt for årsmøtet settes til onsdag 7. mars kl. 18.00.
Valgkomitéen skal bestå av foreldrekontaktene på lagenhetene,
styret vil utpeke en leder for komitéen så fort som mulig.
Styreleder, fire styremedlemmer.

8.

Økonomi
Regnskap 2017 ble lagt fram, men tallene er ennå ikke endelige,
da desember foreløpig mangler. Kioskinntekter har økt, men det
har også utgiftene. Utgifter for ekstern trener ble noe høyere enn
budsjettert, men dette var også forventa etter ansettelse av
hovedtrener. Utgifter til dette vil stige betraktelig i 2018.
Årsmøtet bør derfor ta vedtak om at treningsavgiftene må økes.
Avgiften bør økes mest for de eldste årskullene, som også har
høyere utgifter.

9.

Cupdeltakelser 2018

10.

Håndballskole vinterferien
Hovedtrener ønsker å arrangere håndballskole i vinterferien. Det
er ennå uavklart om hallen er ledig. Dersom det er mulig, vil dette
være et arrangement hovedtrener står for selv. Sponsoransvarlig i
styret har skaffet en avtale med Spar om gratis ball og lunsj, ellers
vil hovedtrener stå for alt annet. Ingen inntekter til klubben.

11.

Bedre sikring av utstyr
Utstyr forsvinner og må sikres bedre. Styret vil forsøke å få til
bedre løsninger, for eksempel med lagring av verdifullt utstyr i Alagsgarderoben.

12.

Eventuelt

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

