
 

 
 

 

Sensitivity: Internal 

Referat 
Gruppestyremøte 11/2018 

 
Tid:    Torsdag 13. desember kl. 17-19.00 
Sted:    Leikvollhallen, møterommet i 2. etg. 
Innkalt og tilstede GS: Thomas Uteng Johansen(TUJ), Ivar Berthling (IB), Liv Alette Secker (LAS), 

Anette H Klev (AHK), Marianne Valen-Sendstad (MVS),  Rickard Brown, 
Knut Bjørgås (KB) 
Sofie Stray Molde (STM), Vibeke Mo Ellingsen (VME)tilstede frem til kl 
18.00 

GS ikke tilstede: Stein Boije (SB) 
Innkalt utenfor styret: Stein Ervik 
Innkalt utenfor styret og ikke tilstede: Igor Koprivica 
 

Saksnr Sak, saksfremstilling og forslag til vedtak Ansvarlig 

Beslutnings saker 

47/2018 Godkjennelse av innkalling, agenda, referat fra møtet 22.11.2018 
 
Forslag til Vedtak: 
Innkalling, dagsorden, og referat godkjennes 

Gruppestyret 
v/MVS 

 

48/2018 Budsjett for 2019 
Gruppestyret setter opp et utkast til Budsjett for 2019 som skal leveres Asker 
Skiklubb senest 17.12.2018. 
Resultat per 31.10.2018 og utkast til Budsjett 2019 er vedlagt. 
 
Forslag til Vedtak: 
Gruppestyret er enige om foreløpig utkast til Budsjett for 2019. Foreløpig budsjett er 
estimert til ca NOK 300 000,- i overskudd. Dette fordi foreløpig Resultat for 2018 ser 
ut til å bli et underskudd. Et underskudd som er ventet grunnet større 
engangskostnader enn forutsatt. Endelig Budsjett utarbeides når Resultat for 2018 
foreligger, i begynnelsen av januar 2019. 

Alle 

49/2018 Innkjøp av nytt skap til Premier i Leikvollhallen 
Det finnes forskjellige typer, men må være låsbart. Bredde og høyde må avklares ifht 
plassering. For eksempel et skap hos Gerdmans «Glassmonter Ljusnan, BxDxH 
820x420x1800, kr 7300,- inkl mva. 
 
Forslag til Vedtak: 
Gruppestyret vedtar å avsette max kr 10 000,- til innkjøp av nytt låsbart Glassmonter 
til Premier/Pokaler for håndballgruppen. Innkjøp gjøres etter nyttår på 2019 
budsjett. 

MVS 

Orienteringssaker – status 



 

 
 

 

Sensitivity: Internal 

 Status – Roller orienterer om: 
 

 

 Arrangement: 
Sommeravslutning 2019 – lag mot lag, inkl foreldrelag, trenerlag i Beachhåndball, 
grillings mm? 

- Sofie og Vibeke ser på et forslag til Beach turnering og aktuell dato for en 
felles Klubb avslutning, sommeren 2019. Tilbakemelding neste styremøte. 

 
Juleavslutning 2019 – lag mot lag, inkl foreldrelag, trenerlag i Leikvollhallen, gløgg 
mm?  
Sette av datoer allerede nå dersom aktuelt? Hvem tar ansvar? Saken følges opp i 
neste styremøte. 
 

 

 H2/H3: 
Status neste 2. div. hjemmekamp 15.12: 
Dessverre ikke nok interesse fra egne lag til å bidra på hjemmekampen i 
Vollenhallen.  IB stiller på kampen og MVS tar ansvar for frukt til lagene og stiller på 
kampen. 

 

 Sportslig: 
Asker Skiklubbs Sommer idrettsskole.  
Sofie og Vibeke forslås å møte som representanter for håndballen. De andre 
gruppene i skiklubben stiller med ungdommer som ansvarlige på dette 
arrangementet. Trenersommerjobben vil lønnes. 
 
Rekruttering: (håndballskole) 
Sofie og Vibeke er positive til å ta ansvar for Håndballuka (uke 33) for de yngste siste 
uke av Sommerferien, før skolen starter, dersom klubben klarer å få tilgang til en 
hall, fortrinnsvis Leikvollhallen. Dette skal være et tilbud for 1. til 5. trinn og være et 
alternativ til SFO. Det skal være et lavterskel tilbud og rimelig. MVS følger opp ifht 
Asker kommune og hall. 

 

 Oppmann og Lagsapparatet: 
Ikke diskutert. 
 

 

 Utstyr: 
Boder i Leikvollhallen (TUJ) – ikke diskutert 
Drakter mm (RB/LAS) – ikke diskutert 

 

   

 Marked – Sponsorer: 
Ikke diskutert 

 

 Trenere/ungdomstrenere: 
Ikke diskutert 
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 Dommere: 
Dommeransvarlig: De to som ble forespurt har dessverre trukket seg pga kapasitet 
og kompetanse. Dette må følges opp videre. Klubben er avhengig av at noen har 
ansvar for Dommerarbeidet i klubben. 
Arrangere Barnekampleder kurs – IB har ansvar for å bestille dette hos RØN 
Arrangere Dommer I kurs? - Merete Bøe, Boblesjef for utviklingsgruppe for 
dommere i RØN koordinerer dette slik at Askers dommere blir invitert til et felles 
kurs for Asker og Bærum 

 

 Administrativt: 

• Oppfølging av KLUBBANALYSEN, dato er 24. januar 2019 hvor temaet et 
Sportslig Ledelse. 
Regionen ønsker at flere fra håndballen stiller. Kan vi finne «stakeholders» i 
lagene ved  

• Styremøte for å styrebehandle og godkjenne det ikke reviderte regnskapet 
før det sendes revisor.  Regnskapet skal mottas 21.1, og frist for å sende 
tilbake til Regnskap v/Sølvi er 29.1. Dato: ? eller ta det på mail? 
Tidsplan for gruppene i ASK frem mot årsmøtet er vedlagt. 

• Dato for Håndballgruppens Årlige møte i uke 10: ? Tas opp på neste GS-
møte. 

• Valg til Gruppestyret - valg 2019 
  – her er fjorårets resultat: 
Thomas Uteng: Sportslig Leder, Yngre – valgt for 2 år 
Stein Boije: Sportslig Leder, Eldre – valgt for 2 år 
Knut Bjørgaas: Oppmann- og Lagsansvarlig – valgt for 2 år 
Sofie Stray Molde: Ungdomsrepresentant – valgt for 2 år 
Richard Brown: Styremedlem – valgt for 1 år 
 
I tillegg ble følgende valgt 28.2: 
Ivar Berthling, Nestleder – ikke på valg  
Anette Hetland Klev, Arrangementsansvarlig – valgt for for 2 år 
Liv Alette Secker: Material- og Utstyrsansvarlig – valgt for 2 år 
Marianne Valen-Sendstad: Gruppeleder – valgt for 1 år 
Vibeke Moe Ellingsen: Ungdomsrepresentant – ikke på valg 
 
De som Ikke var på valg i fjor og som ble valgt for 1 år er i utgangspunktet 
på valg. Ellers er dette et frivillig verv, slik at man faktisk har muligheten til å 
tre ut av vervet når som helst. 
 

• Ref. fra møte med Asker kommune, Natur og Idrett og Eiendomsavdelingen 
28.11 «Dialogmøte for ny Leikvollhall». Se vedlegg 

• J2004 – status og plan fremover 
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Hovedtreneravtalen er avsluttet. Det jobbes med å finne trenerressurser til 
laget, midlertidig, sees i sammenheng med planlegging av ny sesong – starte 
opp allerede etter påske? 
 

 Fordeling av adm-oppgaver I styret: 
Ikke diskutert. Eget møte for opplæring, informasjon og diskusjon må avtales. 
 

 

50/2018 Eventuelt 
 

 

 
17.12.2018/mvs 
Neste Gruppestyremøte – januar 2019 


