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REFERAT 
Gruppestyremøte 10/2018 

 
Tid:    Torsdag 22. november 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),  Stein Boije (SB), 
Rickard Brown,  Knut Bjørgås (KB) 
Sofie Stray Molde (STM) og Vibeke Moe Ellingsen (VME) 
 

Innkalt utenfor styret: Tage Andersen, oppmann J2004 
Innkalt utenfor styret men meldt forfall: Igor Koprivica 
 

Saksnr Sak, saksfremstilling og forslag til vedtak Ansvarlig 

Beslutnings saker 

44/2018 Godkjennelse av innkalling, agenda, referat fra møtet 29.10.2018 
 
Forslag til Vedtak: 
Innkalling, dagsorden, og referat godkjennes 

Gruppestyret 
v/Marianne 

 

45/2018 Økonomi  
Færre hjemmekamper – mindre inntekt på egne arrangement 
Tanker rundt neste års budsjett 
Vedlagt Trenerkostnader så langt i år. 
 
Forslag til Vedtak: 
Arrangement ansvarlig tydeliggjør ansvaret spesielt ved kamper som spilles i 
ukedagene at laget MÅ stille med kaffe + noe å bite i, samt billetter for inngang. 
Klubben satser på 2 større arrangement (Loppetassen/Minirunde) våren 2019 noe 
som gir en god inntekt.  
Gruppestyret tok orienteringen vedr. trenerkostnader til etterretning, og går i gang 
med budsjettet for 2019 med foreløpig gruppestyregodkjennelse på neste 
gruppestyremøte den 13. desember 2018. 

Gruppestyret 

Orienteringssaker – status 

 Status orientering om:  

 Arrangement: 
Gammel bankterminal avtale er sagt opp. Løper ut januar 2019. 
Arrangementsansvarlig Anette H Klev bestiller og innfører ny betalingsløsning – 
IZettle. 

 

 H2/H3: 
H2 kamper – laget har selv satt seg opp på arrangementsgjennomføring 
Håper på ressurser fra klubben og gruppestyret kan bidra ved behov 
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Utstyr er nå på plass 
Robert Hedin har ansvar sammen med Sportslig leder eldre, Stein Boije å sette opp 
budsjett for sesongen 2018/19 og for neste sesong 2019/20. 
Neste H2 hjemmekamp er 15. desember – Vollenhallen - kan klubben lage litt «fest» 
rundt kampen? Ivar Berthling tar ansvar og tar kontakt med våre lag 
 

 Sportslig: 
 
Rekruttering 
Allidretten må kontaktes – søke samarbeid 
Flyers til skolene om håndballtilbudet i Asker 
Arrangere en felles Håndballdag i Asker – Herre VM som drahjelp 

 

 Oppmann og Lagsapparatet: 
J2004 
Oppmann Tage Andersen var innkalt for å informere rundt situasjonen på J2004, et 
lag med over 30 spillere, litt historie, manko på trener ressurser og resultater av 
Trivselsundersøkelse. 
Lagets støttegruppe ønsker gruppestyrets vurdering av situasjonen og videre 
prosess og arbeid med laget. Gruppestyret vil rådføre seg med RØN, samtale med 
hovedtrener, sjekke trenerressurser hos samarbeidsklubb mm før noen avgjørelse 
tas. 
 
Rollebeskrivelser, inn- og utmeldingsrutiner, med mer 
Rollebeskrivelser – ikke diskutert 
Oppmannsansvarlig Knut Bjørgaas tar ansvar for og kommuniserer med lagene når 
det gjelder: 
Politiattester i klubben – videreformidle til Espen Jahren i skiklubben navn og 
oppgave slik at Formålsattest kan utstedes 
Utarbeide/oppdater Oppmannsbeskrivelsen 
Beskrivelser for Innmeldinger, registreringer i Idrettssystemene inkl 
innmeldingsrutine for Asker Skiklubb - håndball 

 

 Utstyr: 
Boder i Leikvollhallen (TUJ) – skisser er laget – hva er kostnader for videre bygging? 
TUJ følger opp prosjektet og presenterer en sak på GS møte når et kostnadsbilde inkl 
tegning/skisse foreligger. 
 
Scantrade og KlubbPro status 
LAS, RB og MVS var på møte med Asker SK vedr. Scantrade avtalen. Stor back-log på 
utstyr da kun noen få dommerdrakter var bestilt våren 2018. Mange lag har ventet 
på drakter/utstyr, dette er nå levert og underveis.  
Vi har fått nettløsning for bestillinger – dette forenkler. 
Vi bruker mer penger enn Sponsoravtalen gir. Det lille som er budsjettert i tillegg 
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brukes opp og mer til. Skal be G-sport om kontoutdrag i tillegg for bedre 
totaloversikt. 
MVS hadde møte med KlubbPro på Lierstranda. En god avtale på Idrettsmedisinsk 
utstyr foreligger fra 2019. ASKH ønsker å benytte denne, sjekker med Asker SK. 

   

 Marked – Sponsorer: 
EY inn som sponsor for 2018/2019 og for 2019/2020 sesongen. Avtalen må sendes 
til Asker SK, økonomi og registreres i regnskapet. 

 

 Trenere: 
Trenerrekruttering: 
Gruppestyret ønsker et Utdanningsløp å tilby våre ungdommer. 
Gruppestyret ønsker at Treneransvarlig tar ansvar for å arrangere et eget Asker 
barnetrener kurs spesielt med tanke på foresatte som har barn på de 2 yngste 
treningene våre, Loppetassen og Minirunden. 
Igor Koprivica forespørres av Sportslig (TUJ/SB og MVS) 

 

 Dommere: 
Arrangere Barnekampleder kurs – IB tar ansvar for å bestille kurs 
Arrangere Dommer I kurs? – IB tar ansvar for å bestille kurs 
 

 

 Administrativt: 

• Oppfølging av KLUBBANALYSEN, sette av dato for nytt møte før jul. MVS 
melder tilbake til RØN. Dato fra RØN blir 24.1 
Poste Klubbanjalysen på FB, hvor? Og hvem gjør det? 
IB poster info om Klubbanalysen og videre prosess. 

• Sette opp eget møte for Budsjett for 2019 – Bestemte å benytte neste 
Gruppestyremøte 13.12.2018 til dette. 

• Møte med Asker kommune, Natur og Idrett og Eiendomsavdelingen 28.11 
«Dialogmøte for ny Leikvollhall» 

• Krav fra ASK hovedstyre, vedtak fra de Årlige møtene i 2016, 2017 og 2018 
skal leveres inn til Kontrollkomiteen ved Ole Mjelde for å gå gjennom om 
Håndballgruppen har fulgt opp vedtakene. 

 

 

 Fordeling av adm-oppgaver I styret: 
Ikke diskutert 

 

46/2018 Eventuelt 
Gruppestyret (minus IB og KB som er inhabile) diskuterte J2004 og det kom frem en 
tydelig innstilling til videre prosess. MVS tar gruppestyrets anbefaling til etterretning 
og følger opp videre.  
 

 

 
20.11.2018/mvs 
Neste Gruppestyremøte er 13. desember 2018 


