REFERAT STYREMØTE HASLE-LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Klubbhuset
25.09.17
Til stede:
Trine Jonassen, Elin Ruhlin Gjuvsland, Marie Torrealba, Arne Jan Flølo, Marius Raknes
Forfall: Janne Dåsvand, Maria Skarsbø Moen,
Referent: Marie Torrealba
Sak nr.
1.

Aktiviteter siden sist
•

•
2.

Årets første hjemmekamparrangement med flere kamper
enn tidligere gikk veldig bra, spesielt gode inntekter i
kiosken. Det er også bra for å skape klubbfølelse for
spillere og foresatte. Dette bør vi også satse på i
framtiden.
Styreleder vil søke midler til å lage en sandhåndballbane.

Det årlige høstarrangementet
Årets dato blir 11.11.

3.

Økonomi
• Klubben er per nå i minus. Noe av dette er utestående,
men det er likevel slik at klubben trenger å øke
inntektene, for å unngå å øke treningsavgiftene på
spillerne.
• Det er allerede nødvendig å kjøpe nye drakter, og det blir
en stor utgift dersom alle spillere skal ha eget navn. Fra nå
av blir det derfor kun spillere som betaler lisens som får
navn. Ellers skal alle drakter leveres inn når de er for små.
Det må også tas opp igjen om klubben egentlig har råd til
dette. Det vil også bli innført «draktbag» på de yngste
årskullene.
• Marius er i dialog med Bjerkefestivalen for å se om dette
kan være noe å satse på for klubben.
• Vi vil forsøke å få i salg en julekalender.

•

Klubbkolleksjon: Styret vil at basiskolleksjon skal ha en
oppnåelig pris, mens resten av kolleksjonen selges med en
liten inntekt for klubben, for å

4.

Håndballskole i høstferien

5.

Det blir arrangert håndballskole i høstferien for første gang i år.
Hjemmesiden
Styret vil fortsette arbeidet med å oppdatere nettsidene.

6.

Sportslig plan
Etter revisjon er ny versjon av Sportslig plan nå vedtatt, og vil
publiseres på nettsidene.

7.

Støtteapparat rundt lagenhetene
Hver lagenhet må ha en oppmann og en foreldrekontakt. Disse
rollene kan være i samme person. Foresatte kan også opprette
fokusgrupper for lagene for å styrke det sosiale arbeidet i
lagenhetene. Dette arbeidet er viktig for å forhindre frafall. Disse
fokusgruppene skal imidlertid ikke ha som oppgave det sportslige
arbeidet i lagenhetene, dette hører under sportslig leder / styrets
ansvar.

8.

Eventuelt
•

•

•

Trenerforum: Arne Jan vil kalle inn til trenerforum. Tema:
o Sportslig plan
o Kursing av trenere
o Prinsipper for laginndelinger og innbytte på
kamper.
Det har vært noe overgang til j14 fra andre klubber, uten
at det har vært. Det er viktig for klubben å samarbeide
med de andre klubbene for å ikke ødelegge for dem,
samtidig som man åpner for nye medlemmer.
Guttelaget opplever å ha fått en lite hensiktsmessig
treningstid. Styreleder er i kontakt med Vollebekk skole
for å forsøke å få til treninger der, men de har ikke hatt
kapasitet til å tilby noe ennå. Her forsøker man også å få
treningstid til jenter 2010

Dato for neste møte: 19.10 kl 19.00

