REFERAT STYREMØTE HASLE-LØREN IL AVD. HÅNDBALL
26.10.17
Til stede:
Trine Jonassen, Elin Ruhlin Gjuvsland, Marie Torrealba, Marius Raknes, Janne Dåsvand, Maria
Skarsbø Moen,
Forfall: Arne Jan Flølo,
Referent: Marie Torrealba
Sak nr.
1.

Aktiviteter siden sist
•

•
•
•
•
2.

Det ble arrangert håndballskole i høstferien for første
gang. Dette ble planlagt nokså kort tid i forveien, og noe
må forbedres til en eventuelt neste gang. Hallen og
klubbhuset må bookes i god tid på forhånd. Prisen var
kanskje litt lav, særlig med tanke på at det ble kjøpt inn litt
mat. Betalingen må også gå via klubben. Man må også
planlegge å få med 1-2 flere voksne, enten betale for dem
eller ha som dugnadsinnsats.
J14 har fått fem nye spillere (fra Vålerenga)
Håndballskolen har hatt oppstart, og har hatt økende
oppslutning. Støtteapparat er på plass.
Treningstid på Vollebekk skole er på plass. En bakdel er at
det ikke er håndballmål der.
Det har vært et møte med Linderud for å diskutere
samarbeid om guttelagene.

Økonomi
Styret har et underskudd på ca. 170000, men forventer inntekter
på 150000 når faktura på treningsavgiftene nå er sendt ut. Det vil
være noen flere utgifter til seriespill og andre kamper, men også
inntekter fra hjemmearrangementer.
Dette betyr at det er viktig å prøve å få inn de inntektene man
kan. Å ha flere kamper på en dag er derfor viktig.
Bruk av penger må i framtiden følge rutiner for klubben. Alle
utgifter må være knyttet til et styrevedtak og budsjettet.

Små beløp må samles inn og sendes inn en gang i måneden. Alle
styremedlemmer må også være medlem i klubben og betale
medlemskontingent.
Alle lagledere (oppmenn) må ha tilgang til månedlig
økonomirapport og purringer på utestående per lagenhet må
også følges opp av oppmenn.
Det er også klargjort at spillere som er dommere ikke kvalifiserer
for moderert treningsavgift, dette gjelder foreldre som stiller som
dommere som dugnadsinnsats.
3.

Hjemmearrangement 11. november
•
•
•
•

4.

Dessverre kolliderer arrangementet både med kamper for
J9 og skoledisko for 1. og 2. trinn.
Oppgaver er fordelt i styret. Invitasjoner sendes ut med
påmeldingsfrist søndag 5. november.
Hver lagenhet får en oppgave.
Vi forsøker å få tatt lagbilder på arrangementer, avtale
med Lime Foto

Julekalender
Det har kommet inn en del premier, nye må skaffes før 1.
november. Trykking innen 11. november.

5.

Nye drakter
Spar stiller med 50 nye drakter, disse er bestilt.

6.

Innkjøp
Det vedtas innkjøpt to dunker med tappekran til kiosken,
refleksvester til tilsynsvakter.
Det har kommet forespørsel om å få kjøpt inn vimpler og banner
til innmarsj på minirunder og så videre. Styret vil først forsøke å
finne ut hva vi har fra før, og så vurdere å kjøpe inn nytt.

8.

Eventuelt
•
•

Det er kanskje mulig å søke seniorgruppa i klubben om
økonomisk støtte.
Vi vil undersøke muligheten for å skaffe bingoløyve til
klubben og tjene penger.

Dato for neste møte: 29.11 kl. 19.00

