REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Klubbhuset Hasle Løren

06.06.2019
Til stede: Kristoffer Bergli, Nina Østeby, Marianne Thobiassen, Hilde Tofastrud, Anne Kjersti
Røise og Hanne Gry Sandøy
Referent: Anne Kjersti Røise
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Ansvar/oppfølging

Foreldremøter / trenersituasjonen
Det er avholdt foreldremøte for J03/04 lagenheten og J05
lagenheten. Styret fokuserte i disse møtene på
1. Behov for flere foreldre til å delta i ulike grupper/utvalg
da dette er en forutsetning for videreutvikling av
håndballgruppa
2. Behov for avklaring av deltakelse i Bring for J03/04
3. Status for J05 og diskusjon rundt et eventuelt opplegg
med felles trener og noen fellestreninger for de to
enhetene. Det var usikkerhet i foreldregruppa om dette
vil fungere, og de anbefaler å se på alternativt opplegg.

1.Per nå har vi fått to personer
til å delta i utvalg/grupper.
Styret sender ut en purring.
2.Bringdeltakelse er fortsatt
aktuelt, trenerne må avklare
om det er nok spillerne. Styret
sjekker mulighet for økonomisk
støtte fra klubben.
3.Styret må beslutte trener for
J05 før sommeren.

Dommerkurs
Lite nytt siden sist. Det virker å være interesse for
gjennomføring av barnedommerkurs, som da bør gjennomføres
før sesongstart

Kristoffer følger opp, med
tanke på gjennomføring av kurs
i august/september.

Økonomi
Nina gikk gjennom vedtatt budsjett. I 2019 er det budsjettert
med underskudd, og det er mindre inntekter hittil i år enn for
tilsvarende periode i fjor.

Inntektssikring
Gitt den økonomiske situasjonen er det behov for å fokusere på
aktiviteter som gir inntekter. Planlagte aktiviteter per nå
1. DHL-stafetten 29. august. Her er informasjon sendt ut til
alle lagenheter
2. Håndballens dag. Tentativ dato 7. september (evt etter
høstferien).
3. Julekalender

Må prioritere å få opp en
inntektssikringsgruppe og
arrangementsgruppe. Anne
Kjersti sender ut info.

Nina holder i DHL-stafetten
Hanne Gry holder i Håndballes
dag. Kristoffer bistår.
Julekalender starter vi
forberedelse av etter ferien.

Det har ikke vært kapasitet til å arrangere håndballskole i
høstferien. I tillegg til å få på plass en inntektssikringsgruppe er
det også behov for å følge opp avtalene vi allerede har og
begynne og undersøke mulighet for å søke stiftelser om midler
til ulike formål.
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Trenermøte / Tilgang på treningssteder og treningstider
Det ble gjennomført møte med trener 28. mai. Hovedfokus var
fordeling av treningstid i hall og vi diskuterte også forventninger
for neste sesong. Angående neste sesong
1. ble det stilt spørsmål om mulighet for å bruke
treningsrommet som nå skal lages i ishallen.
2. ble det påpekt av enkelte trenere at de tror målene i
hallen ikke vil bli godkjent for bruk i kamp.
3. framsatt behov for utstyr og ønsker om retningslinjer
for innkjøp av utstyr.
4. var det ønskelig med trenerforum, gitt at dette har
faglig innhold.
Innføring i Rubicon
Klubben gjennomførte innføringsmøte i vårt nye system
Rubicon 5. juni, med fokus på medlemslister. Flere fra
håndballstyret deltok i dette møtet. Rubicon tilbyr i praksis en
klubbløsning.

J18 – ny lagenhet
Det er behov for å få en endelig avklaring på om vi får en ny
lagenhet, inkl. signert avtale fra trener. Styret må sørge for
inkludering av den nye lagenheten. I første omgang sørge for at
de blir satt inn i sportslig plan og hva som gjelder av andre
rammer/føringer i vår gruppe.
Oppdatering av sportslig plan
Det er ønskelig å starte prosessen med oppdatering av sportslig
plan etter sommerferien. Dette forutsetter at vi får foreldre til å
bidra i et sportslig utvalg og som kan bidra med utarbeidelse,
forankring og implementering.

Marianne følger opp
eksisterende avtaler sammen
med Karianne
Kristoffer undersøker frister og
begynner å forberede søknad
om midler fra stiftelser etc. til
utstyr
Marianne lager endelig forslag
til fordeling av treningstider
basert på mottatte ønsker og
sender dette til daglig leder før
ferien.
Punkt 1-4 følges opp.

Hanne Gry skal delta i møte
med hovedstyret neste uke.
Hun løfter ønske om føringer
fra klubben på bruk av dette
systemet (skal det erstatte
SPOND?)
Nina tar initiativ til møte med
lagenheten for å setet dem inn i
føringer/rammer i HL håndball

