Referat
Håndballstyret - SSK
Dato: 02.11.2017

Tid: 19.30-22.30

Møtenr.: 10

Referent:
Tilstede:
Ikke møtt:

Lisbeth
Gerd, Terje, Paal og Lisbeth. Morten var tilstede via FaceTime

Forfall:

Stian Andre

Sak nr.
1.

Sak
Frist:
Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling ble godkjent.
Referat forelå ikke til møtet.
2.
Økonomi
Budsjettarbeidet for neste år starter opp nå. Økonomigruppen i hovedstyret
ønsker innspill på gruppenes sportslige satsing/mål for årene fremover.
Jente-/damesiden
Kortsiktig: På grunn av den unge og tynne spillerstallen, må vi regne med at
damelaget rykker ned i 3. div. Også 4. div.-laget sliter. Det bør jobbes for at laget
beholder plassen divisjonen.
Langsiktig: Det bør lages langsiktige mål (3-5 år)
Gutte-/herresiden
Samarbeidsavtalen (G18) med Kjøkkelvik og Askøy er toårig. Her er målet at vi
sesongen 2018/19 skal ”bære frukter”. Det bør vurderes samarbeid (formelt og
uformelt) også på G16 og lavere årsklasser.
3. Arrangement
Evaluering, Veteran NM
Det var ikke på plass hallansvarlig i SA og BIldøyhallen. Her har det vært
kommunikasjonssvikt mellom klubben og regionskontoret. Hovedvakter i SA har
ved en feiltagelse blitt oppført som hallansvarlige. Dette ble likevel håndtert på
en ok måte. Det var utfordrende å få folk til å sitte i sekreteriatene fredag
(12.30-16.00). Resten av fredagen, samt lørdag gikk fint. G18 tok alle vaktene
lørdagen mot en kompensasjon på kr. 125,- pr kamp.
Gerd lager notat på hva som ikke fungerte/gikk galt.
Klubb- og Regionsmesterskap, Beach
Disse arrangementene har de siste par årene vært lagt til 13-årsgruppen. Det
betyr at det hvert år er nye ansvarlige som skal organisere gjennomføringen av
arrangementene. Håndballgruppen ønsker å fremdeles være medarrangør for
beach-arrangementet, men ser at det er mye arbeidet forbundet med dette.
Løsningen med at det hvert år er nye lag/foreldrekontakter som er ansvarlig for
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Ansv.:

Gerd

gjennomføringen, er uheldig.
Vedtak: Vi opprettholder at 13-årsgruppen er ansvarlig for gjennomføringen.
Det innføres 2 års-syklus ved at 14-årsgruppen er med og sikrer overgangen.
Gerd informerer 2004-gruppen.

Gerd

4. Utstyr – spillere
Tidligere praksis i håndballgruppen har vært at kun A-lagsspillere skal få dekket
treningsdresser, bagger og evt skoavtale. Da treningsgruppene (A- og B-lag) de
siste par årene har vært slått sammen, reiser spørsmålet seg om hvem som skal
få utstyr.
Vedtak: Så lenge A- og B-lagsspillerne er knyttet til én treningsgruppe hvor
spillerne går opp og ned på lagene, får alle samme treningsutstyr.
Skoavtale: Inneværende sesong får damespillerne dekket skokjøp for inntil kr.
1000,-. Herrespillerne får det samme for sesongen 2018/19.
F.o.m 2018/19-sesongen blir det innført kontrakter med spillere som får utstyr.
5. Etablering av SU
Frem til nytt SU er på plass, blir det opprettet et ”mini-SU”, bestående av
sportslige ledere: Paal (barnehåndball), Morten (ungdom/senior – jenter) og
Terje (ungdom/senior- gutter).
Hovedoppgaven blir å få på plass trener- og spilleressursene til neste sesong.

Paal,
Morten,
Terje

Nytt SU: Sportslige ledere rekrutterer medlemmer, styret gjør endelig vedtak.
6. Målvakttrener på tvers av lagene
Mange trenere etterspør målvakttrener. Det er ønskelig å få til noen temaøkter
med ekstern trener. Ulrik Risberg er aktuell kandidat å spørre.
7. Orienteringssaker
* Marita er på plass som trenerkoordinator.
* Vår høyest rangerte dommer, Camilla Olsen, har sammen med sin nye makker
fra Askøy, meldt overgang til Stord Handball. SSK får likevel godkjent
dommerpoengene for inneværende sesong. For ettertiden bør det vurderes å
inngå kontrakt, også med dommere.
* TA/nettbrett/betalingsterminal
Fra 1. nov. er det ønskelig at det blir ført digital kamprapport på alle kamper
f.o.m 15 år. Håndballgruppen bør kjøpe inn nettbrett til dette formålet.
* Nøkkel, Bildøyhallen: Den som skal ha ansvar for opplåsing/lukking, må hente
nøkkel hos hovedvakten i SA.
* Ny ”mini-arrangør”: Elisabeth Rolland gir seg som ansvarlig for miniarrangementene.
* Personalsak

Lisbeth Blix Hjelle
leder

Stian Andre Larsen
nestleder

Paal Theodor Lilletvedt
sportslig leder, barnehåndball

Gerd Sæle
arrangementsansvarlig

Terje Strømme
cup-ansvarlig

Morten Heggernes
foreldrekontaktansvarlig
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Paal

