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REFERAT 
Gruppestyremøte 9/2018 

 
Tid:    Mandag, 29. oktober, kl. 19-21.00 
Sted:    Idunns vei 51 
Innkalt og tilstede GS: Thomas Uteng (TU), Ivar Berthling (IB), Liv Alette Secker (LAS), Anette H 

Klev (AHK), Marianne Valen-Sendstad (MVS),  Stein Boije (SB), Rickard 
Brown 

Meldt forfall: Knut Bjørgås, Sofie Molde, Vibeke Mo Ellingsen  
 
Innkalt utenfor styret men meldt forfall: Igor Koprivica 
 

Saksnr Sak, saksfremstilling og forslag til vedtak Ansvarlig 

Beslutnings saker 

37/2018 Godkjennelse av innkalling, agenda, referat fra møtet 13.9.2018 
 
Forslag til Vedtak: 
Innkalling (dog noe sen), dagsorden, og referat godkjennes 

Gruppestyret 
v/Marianne 

 

38/2018 Økonomi  
Håndballgruppa er bedt om å være Pilotgruppe for implementering av modul i 
VISMA for undergrupper i et fleridrettslag. 
 
Forslag til Vedtak: 
Gruppestyret beslutter at vi går inn som Pilotgruppe i Asker skiklubb for 
implementering av økonomimodul for grupper i Fleridrettslag. Stein Ervik er 
prosjektleder.  

Gruppestyret 
v/Marianne 

39/2018 ASKH G05 - trener betaling 
G05 har valgt en trener-ramme som går utover hva klubben tilbyr. Pt. Dekkes dette 
som egenandel fra foreldregruppen. 
Vi ønsker likevel å be klubben støtte med 10.000kr, som vi forstår er vanlig for 13.års 
lag I klubben.  
 
Forslag til Vedtak: 
Gruppestyret beslutter at ASKH ordner kontrakt for hovedtrener Igor Koprivica for 
G05 for sesong 18/19, på kr 10.000kr for å trene ASKH G05.  
 

Gruppestyret 
v/Thomas 

40/2018 Boder I Leikvollhallen. 
- Skal vi bygge boder til hvert av lagene? 
- Hvordan får vi fremdrift I dette? 
- Forslag : 
  - sende ut spm om ønsker til lagene. 

Gruppestyret 
v/Thomas 
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  - Et lag tar på seg ansvar å bygge bodene mot betaling til deres respektive lag. 
  - En skisse må godkjennes av et arbeidsutvalg fra styret før vi setter den opp.  
 
Forslag til Vedtak: 
Gruppestyret beslutter at vi setter ned en arbeidsgruppe bestående av IB og TUJ som 
følger opp det arbeidet som allerede er påbegynt i regi av J15/16 år. Målet er å finne 
ut en best mulig utnyttelse av resterende plass i boden, definere hvem som har 
behov, og hvilken kostnadsramme. 

41/2018 Ungdomstrener kontrakter 
ASKH ser behovet for å endre honorering av ungdomstrenere i klubben.  
Innspill er at håndballgruppen bør aligne seg med de andre gruppene i Asker 
skiklubb sin policy for honorering av ungdomstrenere. For eksempel 
langrenngruppen som honorer trenere med kr 300,- pr trening. 
ASKH ser at vi ikke kan konkurrere med andre jobber (butikk mm) for denne 
gruppen. Vi ser at vi må møte de yngre trenerne også med en avlønning som kan 
matche annen ekstrajobb. Klarer vi det samtidig som våre unge trenere kan få drive 
med den idretten de liker best, tror vi at rekruttering av egne trenere kan bedres. 
 
Forslag til Vedtak: 
Gruppestyret beslutter å utrede en ny modell «Gruppestyret beslutter å honorere 
ungdomstrenere med ansvar for eget lag og planlegging med kr 300,- per trening. 
Ungdomstrenere som fungerer som hjelpetrenere og ikke har ansvar for eget lag og 
planlegging honoreres med kr 200,- per trening for honorering før den foreslåtte 
endring innføres.  
Spørsmål som bør utredes; Er det noe som motiverer annet enn ren betaling? 
Hvilke alderstrinn er det mest hensiktsmessig å benytte ungdomstrenere på? 
Honorering for kampledelse på vanlige kamper og på cuper? 
Trenerutdannelse bør inngå som en del av kontrakten? 

Gruppestyret 
v/Marianne 

42/2018 Foreldretrener kontrakter 
ASKH ser behovet for å endre godtgjørelse av foreldretrenere i klubben. Asker 
skiklubb er klare på at man som gruppe for barne- og ungdomsidrett ikke skal 
honorere foreldre. 
 
Forslag til Vedtak: 
Gruppestyret beslutter å utsette saken og får en oversikt over total budsjettet for 
trenerkostnader neste sesong. Intensjonen er at foreldrekontrakter forenkles før 
1.1.2019. 

Gruppestyret 
v/Marianne 

Orienteringssaker – status 

 Status på: 
Arrangement: 
Nettbrett – investere i en pc/chrome book? Vi tester ut chrome book. 
Ansvarlig lag skal holde kiosk åpen til siste kamp er slutt, selv om det er 
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herre/damekamp 
Bør fortsette med 3 i sekretariatet 
Isettle løsning på plass i løpet av november. 
 
2. div – arrangement: 
Forslag til hvordan vi får klubbens medlemmer til å hjelpe til med hjemmekamper? 
Forslag: 
  - Vi gir det laget som kan stille med arrangør funksjoner en dugnad betaling på x-kr 
(inngangspenger, kiosk, sekretariat, frukt/drikke til spillere) 
 
 
2. div støttegruppe: 
- kan vi få i stand et møte med 2.div laget der vi får orden på deres støtteapparat? 
(Oppmann, utstyrsansvarlig, dugnads ansvarlig osv) 
- det er på sin plass at de har orden på samme funksjoner som alle andre lag, og at 
de deltar på dugnader på lik linje med de andre lagene i klubben. 
 
IB tar ansvar for å invitere H2 til et statusmøte  
 
Sportslig: 
Bag til 6-7 åringene på plass. 
For dårlig rekruttering til håndballskolen pt. Vi har sammenfallende treningsdag med 
Allidretten til Asker skiklubb noe som har samme målgruppe og berører de samme 
skolene. Neste år må vi avklare med Allidretten slik at vi velger ulike dager. 
 
Oppmann og Lagsapparatet: 
Ikke diskutert 
 
Utstyr: 
Møte med Asker Skiklubb v/Espen Jahren 
Scantrade nettordre løsning må på plass 
Planlagt møte med KlubbPro foå sjekke andre muligheter eventuelt komplettering 
av utstyr som er mer hensiktsmessig å kjøpe på annen avtale enn Scantrade 
 
Fordeling av adm-oppgaver I styret: 
Under arbeid 
 
Marked – Sponsorer: 
Ikke diskutert 
 
Trenere: 
Ikke diskutert.  



 

 
 

 

Sensitivity: Internal 

 
Dommere: 
Det jobbes med på få 2 dommerkontakter på plass for å dele på jobben. Inntil videre 
legger gruppeleder ut kamper på Barnekampsidene. 
 
Administrativt: 
Ref. fra Asker skiklubbs Sportstyremøte 
Publisering – kommunikasjon ut i klubben 
Annet 
 

   

43/2018 Eventuelt 
 

 

 
30.10.2018/mvs 
Neste Gruppestyremøte er 22.11.2018 


