Styret informerer

4/2018, 26.11.2018

MEDLEMSKONTINGENTER / SESONGAVGIFT
Det er fortsatt en del som ikke har betalt kontingent/sesongavgift. Viktig at det gjøres nå!
Ved tekniske problemer med betalingen ta kontakt med Randi eller Georg.
Trenere og noen andre tillitspersoner er lagt inn som medlem. De blir fakturert med kr 150 pr år som
er minste sats som kan faktureres. Klubben trenger medlemmer som kan være med å forme klubben
og ha stemmerett på årsmøtet. Vi håper alle ser rasjonale her, vil være medlem og at kr 150 er et lite
beløp som går til en god sak.
Er du ressursperson og eller foresatt, ikke registrert som medlem
og vil være det så send en mail til medlem.handball@tertnes.no.
KLUBBKVELD TORSDAG 29. NOVEMBER
Torsdag 29. november får medlemmer av Tertnes Håndball
30% rabatt på Tertnes håndballs klubbkolleksjon hos Gmax Åsane!
Husk å registrere kjøpet med medlemsappen i kassen, så blir det litt
til klubbkassen også:-).
Klubbkolleksjonen ser dere på nettsiden vår samt utstilt i butikken.
Flotte julegaver til aktive barn og voksne!
STATUS ÅSTVEITHALLEN
Inntil permanent løsning for beskyttelse rundt ståldragerne er utført holdes hallen stengt for
kampavvikling for spillere eldre enn 16 års klassen. Når permanent løsning er gjort vil
Regionen/Norges Håndballforbund vurdere hvem som får spille kamper i hallen.
Til informasjon har Tertnes Håndball ved styret klaget på vedtak om stenging for kampaktiviteter og
prosessen rundt dette. Vår klage har ikke ført frem.
TRYGG PÅ TRENING, POLITIATTEST MED MER
Alle ressurspersoner i Tertnes Håndball må nå fremvise politiattest. Det er
også krav om at de er kjent med beredskapsplan og etiske retningslinjer
som er publisert her: https://www.tertnes.no/TertnesAllianse/Toppmeny/Klubbhandbok.html
INFORMASJON TIL SPILLERE OG FORESATTE
Det brukes tid på å informere bedre enn tidligere. Imidlertid er det kommet
noe negativ tilbakemelding på for mye informasjon og spesielt på hvordan
Spond brukes. Fra styret informeres det nå mindre til alle via Spond (mer i
gruppene) og mer info kommer på nettsidene. Så følg også med på
https://www.tertnes.no/Handball.html. Merk også at du kan endre dine
innstillinger på hva som varsles fra Spond og du kan melde deg ut av grupper
du ikke trenger å være med i.

FOTOEXPRESSEN
I år blir alle lag fotografert. Det vil skje i perioden mandag 26 – 28/11. Det vil være mulig å kjøpe
bilder.
BIDRA FOR BARN OG UNGE I TERTNES HÅNDBALL
Klubben drives på dugnad. Det er mange store og små oppgaver som skal gjøres. Kan du bidra for
barn og unge i Tertnes så sende en mail til leder.handball@tertnes.no eller ring 930 07 402.
ÅRSFEST TERTNES IDRETTSLAG 2019
Husk årsfesten 19. januar 2019.
SPONSORER
Tertnes jakter fortsatt flere sponsorer. Vi har fortsatt plass på drakter og i andre medium som WEB,
Facebook og Instagram. Kan du bidra send mail til Nina på marked.handball@tertnes.no.
STYRET
STYRET I TERTNES HÅNDBALL
Posisjon

Navn

Mail

Tlf

Leder
Økonomiansvarlig / Nestleder
Sportslig leder
Arrangementsansvarlig
Medlem arrangementsgruppen
Markedsansvarlig
Medlemsansvarlig
Materialforvalter
Hallkoordinator

Georg Solvåg
Birger Kindt
Inge Torstad
Kristin Pedersen
Karina Knudsen
Nina Henschien
Randi Eikemo
Håvard Glosvik
Rune Tertnæs
Sølvi Hylleseth

leder.handball@tertnes.no
kasserer.handball@tertnes.no
sport.handball@tertnes.no
arrangement.handball@tertnes.no
Karinaknudsen2@gmail.com
marked.handball@tertnes.no
medlem.handball@tertnes.no
materialforvalter.handball@tertnes.no
hallkoordinator.handball@tertnes.no
solvi@tertnes.no

+47 930 07 402
+47 476 86 490
+47 970 90 220
+47 934 99 625
+47 930 88 142
+47 958 19 280
+47 906 95 363
+47 975 29 571
+47 411 05 617
+47 932 09 630

Alle i styret i Tertnes Håndball

Med hilsen fra styret i Tertnes Håndball

styret.handball@tertnes.no

