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REFERAT 
Gruppestyremøte (GS) 8/2018 

 
Tid:    torsdag 13.9.2018, kl. 17-19.00 
Sted:    Idunns vei 51 
Innkalt og tilstede: Thomas Uteng (TU), Ivar Berthling (IB), Liv Alette Secker (LAS), Anette H 

Klev (AHK), Marianne Valen-Sendstad (MVS), Knut Bjørgås (KB) 
Meldt forfall: Stein Boije (SB), Sofie Molde, Vibeke Mo Ellingsen, Rickard Brown  
 
Innkalt utenfor styret men meldt forfall: Treneransvarlig Igor Koprivica 
 

Saksnr Sak, saksfremstilling og forslag til vedtak Ansvarlig 

Beslutnings saker 

30/2018 Godkjennelse av innkalling, agenda, referat fra møtet 29.8.2018 
 
Forslag til Vedtak: 
Innkalling, dagsorden, og referat godkjennes 

GS 

31/2018 Økonomi (vedlagt siste resultatoversikt) 
 
Lagskontoer: 
Styret har mottatt forslag til implementering fra økonomiansvarlig i Asker skiklubb 
Sølvi Dahl. Basis for strukturen er VIPPS kontoer. 
 
Forslag til Vedtak: 
Ingen ny resultatrapport tilgjengelig siden sist styremøte. 
Gruppestyret vedtok at foreløpig forslag så bra ut, dog avventer vi implementering 
til klubben har landet ny administrasjonsmodell. 
  

MVS 

32/2018 Klubbhuset – klubbanalysen 
Håndballgruppen ved MVS har mottatt en henvendelse om å ta Klubbanalysen før 
jul. RØN tilbyr 5 gratisbilletter til Møbelringen Cup i Telenor Arena og samtidig 
samles for å ta Klubbanalysen. 
 
Forslag til Vedtak: 
GS forplikter seg til å gjennomføre Klubbanalysen før jul. Håndballgruppen bør være 
bredt representert ved gjennomføring. I Hvilket fora må finner vi ut av. Møtes på 
Møbelringen Cup synes GS er et alternativ. Frist for gjennomføring på Møbelringen 
Cup er 1.10.2018.  
 

MVS 

33/2018 Økning av honoraret til hovedtrener J04 med kr 5000,- 
Bakgrunn for søknaden ble presentert og trenersituasjonen rundt J04 ble diskutert. 

MVS 
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Forslag til Vedtak: 
Søknaden avslås, men GS beslutter å dekke Topphåndballseminaret 2019 for 
Hovedtrener på J04. 
I tillegg vedtok GS å tilby Ungdomstrener hjelpetrenerkontrakt med honorar på J04. 
Alle foreldretrenere på J04 skal motta Standard trenerkontrakter med standard 
Foreldretrener betingelser som er mulighet til refusjon av eget barns 
Treningskontingent. Treningskontingent må betales og kvittering sendes inn mot 
refusjon. 
 

34/2018 Støtte til Bringgruppen i forbindelse med reiser 
Bakgrunn for søknaden og noen kostnadsanalyser ble presentert og diskutert. 
 
Forslag til Vedtak: 
GS ser positivt på henvendelsen og ønsker å kunne bidra økonomisk. GS beslutter at 
når årets regnskap nærmer ferdigstilt og vi har en viss oversikt på endelig resultat, så 
vil vi se på hvilke søknader vi har mottatt i 2018 og vedta en økonomisk fordeling. 
  
I årets budsjett finnes det ikke noen egen post som dekker en slik ekstraordinær 
kostnad. 
 

MVS 

35/2018 Dommerutdannelse – Barnekampledere og Dommer I kurs i egen regi sesongen 
2018-19 
 
Forslag til Vedtak: 
J2004 – foreløpig veldig god interesse for Barnekamplederkurs. 
IB tar kontakt med J/G2003 for Dommer I kurs. Planlegge for både 
Barnekamplederkurs og Dommerkurs I i egen klubb V2019. 
GS vedtar at vi skal legge Barnekampleder kurs inn som en obligatorisk «oppgave» 
for hvert årstrinn de fyller 14 år. Må koordineres med trener og oppmann. Om 
spilleren vil fortsette å dømme er frivillig. 
 

IB 

Orienteringssaker – status 

 Arrangement – Elektronisk rapportering 
Må få rutiner, brukernavn og passord på plass. MVS har kontakt med RØN og holder 
i tråden og videreformidler til Arrangement og andre involverte. 
 
STH 
Viktig at gruppestyret møter i det foreslåtte møtet neste uke, uke 38 for avklaringer, 
og forbedringer i det videre samarbeidet. 

- Sette opp en oversikt over hvem som gjør hva og hvem som er tilgjengelig til 
å gjøre en jobb ifbm hjemmekamper 
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- Bestille reiser til bortekamp: STH 
- Fullføre samarbeidsavtale mellom STH-Asker: Stein Boije og Robert Hedin 
- Roller:  

o Oppmann H2 og H3: Mona B (forhåpentligvis) 
o Trener: Ciaran Williams 
o Koordinering STH: Øystein Finvold 
o Koordinering ASKH: Stein Boije 
o Pool for tidtakere:  

▪ Navn fra Robert Hedin 
▪ ? 

o Pool for bidra på hjemmekamper-arrangement: 
▪ Gruppestyret 
▪ Aksel Michelet? 
▪ Merete Bøe? 

Trenere  
- Status 

Mangler trener på Loppetassen – 6 og 7 åringer da Zarko har trukket seg. 
Haster! 
J05 mangler fremdeles ny hovedtrener 
J04 er i prosess (se egen sak) 
H3 – Ciaran Williams trener for H2 har tatt ansvar også for H3 

- Kostnader og trenerbudsjett – hvordan ligger vi an 
Igor Koprivica oppdaterer den oversikten som MVS har satt opp, slik at GS  
får en samlet oversikt over kostnader og budsjett.  

- Trenerutdannelse i eget hus – for foreldre/spillere – «Barnehåndball 
trenere» 
Gruppestyret ønsker at Treneransvarlig Igor Koprivica tar ansvar for å 
arrangere Trenerkurs for foreldre, ungdommer som ønsker å bidra på 
trenersiden men er usikre og egen kompetanse. GS ser dette som svært 
viktig både i fht rekruttering av trenere i egen klubb og ikke minst ifht å få 
foreldretrenere på plass i de aller yngste lagene slik at vi kan tilby trening for 
alle årstrinn. 

 
Dommeransvarlig – status – hva må tas tak i umiddelbart ifht kommende kamper 
for 12 år og yngre? 

- Status: En foresatt fra G2003 har meldt sin interesse under forutsetning av å 
dele «jobben» med en annen  

- MVS har tatt kontakt med J2003-2002 og de tar saken videre opp på 
foreldremøte i uke 38. 

 
Utstyr: 

- Boder i Leikvollhallen – forslag til utbedring er mottatt. GS har innvilget 
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dekning av kostnader til «testbur/bod» som J2003 bygger. 
- Lagsdugnad for rydding og kjøring bort av søppel – honoreres med kr 4000,- 

samt eget bur /bod 
- Scantrade avtalen – møte med g-sport/scantrade?  

KB tar initiativ til et møte med Asker skiklubbs Svein Granerud og 
utstyrsansvarlige i håndballen, LAS og RB. Håndballgruppen opplever lite 
kontroll på hvilken «pott» vi har å handle for, og at «potten» ser ut til å 
minke hvert år. Håndballgruppens klare signaler er at vi per i dag har for lite 
å tilby våre lag. Etableringen av H2 lag er også med på å øke behovet for 
utstyr i gruppen. 
Budsjett, estimat på kostnader per år? – LAS og RB forsøker å sette opp et 
estimat etter hvert. Prøve å ha noe klart før et møte med Scantrade. 
Om Scantrade ikke kan levere – vurdere andre leverandører?  
 

SALVA dugnad:  
- Uke 40 

 
Vestergyllen:  

- G2005 er interessert 
 

Håndballtinget – Sandefjord mai 2019 
- Innkalling ikke invitasjon – hvem vil møte? MVS møtte som representant i 

2017. IB tenker på saken. 
Lagene: 

- KB og AH innkaller til Oppmannsmøte/Arrangementsmøte etter høstferien. 
Møtet er obligatorisk for lagene. Man må sende erstatter dersom man selv 
er forhindret. Generelt oppfordrer vi til å møte flere fra laget 
(støttegruppen). 

- KB starter på et håndball årshjul for lagene 
 

   

36/2018 Eventuelt 
Opprydding på nettet – Asker skiklubb håndball – KB er «ekspert» og tilbyr kurs i 
web-org for GS om det er interesse 
Presentasjon av det nye Gruppestyret (GS) - MVS 
Sponsorer – plassering av lagssponsorer – dette må det ryddes opp i slik at lagene i 
håndballgruppen benytter samme retningslinjer. IB tar ansvar for å se å dette før vi 
tar det videre ut i klubben til lagene. 
EY – inn på sponsorsiden denne sesongen 2018-19. Inn på nye spillertrøyer.  
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Neste Gruppestyremøte er satt til torsdag 25. oktober, kl 17-19.00.  


