Referat
Håndballstyret - SSK
Dato: 10.01.2018
Referent:
Tilstede:
Ikke møtt:

Tid: 19.30-22.30

Møtenr.: 1

Lisbeth
Gerd, Terje, Paal (fra kl. 20.00), Stian og Lisbeth. Morten var tilstede via tlf. (fra
kl. 20.00)

Forfall:
Sak nr.
1.

2.

3.

Sak
Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling godkjent med følgende endring: Sak 2 og 3 utsettes til alle
styremedlemmer er på plass.
Referat godkjent.

Frist:

Ansv.:
Alle

Budsjett 2018
Budsjettarbeidet har ”vært levende” siden forrige styremøte. Grunnet vedtak i
hovedstyret om ansettelse av regnskapsfører/controller, blir inntektssiden noe
lavere. Dette blir kompensert ved at håndballstyret har økt posten
”Sponsorinntekter, Egen” (3120) med kr. 50.000,Modell – Sportslig utvalg
Forslag til ny modell blir lagt frem og støttes:
Syv medlemmer: leder, sportslig leder/e, spiller-, trener- og
foreldrekontaktrepresentant. Fire av plassene blir bestemt av styret.
Sportslig utvalgs ansvarsområder er beskrevet i klubbens Håndbok.
Årshjul skal revideres.
4. Vårsesongen
* seriekamper: Gerd lager ferdig vaktplan (foreldrevakter). Ligger på klubbens
hjemmeside under fanen Sotra SK/Forelderkontakter
* 2. div.kampene: Lisbeth sender innkjøpsliste (frukt) til styremedlemmene.
Foreldrene til damespillerne er positive til å hjelpe til, bare å spørre.
* Håndballskole i vinterferien: Invitasjon er gått ut.
* Vakthold, Bildøyhallen i helgene: Lisbeth har sendt ut vaktliste til
styremedlemmene. Det byttes innbyrdes hvis oppsatte helger ikke passer.
5. Regionsting 7. april
Håndballgruppen har ingen saker å melde inn.
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07.02.2018 Terje, Paal,
Morten

6. Orienteringssaker
* Det er aktuelt å skrive kontrakt med sportslig leder for aldersgruppen 12 år –
senior. Det har vært gjennomført samtaler med aktuell kandidat. Videre
samtaler vil bli gjennomført.
7. Eventuelt
* Stian orienterer om møte med spiller vedr. pause fra damelaget.
* Damer, senior: Vegen videre for å etablere et stabilt lag. Sak på neste møte.
* Tiltak for å få etablert seniorlag (damer) på riktig nivå. Brainstorming. Sak på
neste møte.

Lisbeth Blix Hjelle
leder

Stian Andre Larsen
nestleder

Paal Theodor Lilletvedt
sportslig leder, barnehåndball

Gerd Sæle
arrangementsansvarlig

Terje Strømme
cup-ansvarlig/
sportslig leder, gutter/herrer

Morten Heggernes
foreldrekontaktansvarlig/
sportslig leder, jenter/damer
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