Referat
Håndballstyret - SSK
Dato: 07.02.2018

Tid: 19.30-23.15

Møtenr.: 10

Nullpunkt: Årsmøtet 2017

Referent:
Tilstede:
Ikke møtt:

Lisbeth
Gerd, Paal (fra kl. 20.30), Stian og Lisbeth. Morten var tilstede via tlf. (fra kl.
20.00)

Forfall:

Terje

Sak nr.
1.

2.

3.

4.

Sak
Frist:
Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling godkjent med endringer.
Merknad: I forkant av utsending blir styremedlemmene invitert til å melde inn
saker. Det ble bedt om at foreløpig saksliste også blir sendt ut.
Referat godkjent.
Seniorhåndballen
Styret har som ambisjon at håndballgruppen, både på dame- og herresiden, skal
etablere seg i 1. divisjon innen fem år. Det er viktig med små delmål som over
tid medfører spill i 1. div. Det er også viktig at organisasjonen er på plass og
rustet for dette løftet. Strategiplan må lages.
Etablering av damehåndballen på riktig nivå - brainstorming om tiltak
Det bør opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide strategi for dame/juniorsatsingen. Arbeidsgruppen bør bestå av sportslig leder, hovedtrenere for Juni 2018
senior og eldre junior og styremedlem/er.
Orienteringssaker
* Klubbseminar: Alle trenere, lagledere og styremedlemmer er invitert til å delta
på klubbseminar lørdag 10. mars. Se klubbens hjemmeside for mer info.
* Medlems-kick-off: Alle medlemmer blir invitert til medlemskick-off i Sotra
Arena 12. mars. Marco Elsafadi kommer for å snakke om motivasjon og
treningsglede.
* Merkantilressurs, håndballgruppen: Hovedstyret har vedtatt å ansette
controller/regnskapsfører i ca. 50 %-stilling fra høsten 2018. Håndballgruppens
(og resten av klubbens behov for mer administrativ ressurs vil bli vurdert ifm
denne stillingen.
* Trenersituasjonene, J/G 2004: Karoline Langeland er hjelpetrener for
jentelaget. Bodil og Karoline følger opp alle lagene i kamper. Kim er med på
treningene. Ruben Strømme hjelper til på guttelaget.
* Arbeidet med ferdigstilling av kontrakt med sportslig leder er i sluttfasen.
* Regionsting 7. april: Håndballgruppen er meldt på med tre deltagere.
* Kommunikasjonsplan for klubben: Hovedstyret v/Glenn Bjærum jobber med å
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Ansv.:
Alle

Nytt styre

Nytt styre

utarbeide kommunikasjonsplan. Ansatte og styremedlemmer vil etterhvert bli
involvert med å gi tilbakemelding på ”Hva og hvordan kommuniserer vi i
dag?”, ”Hva og hvordan ønsker vi å kommunisere?” og ”Hvilke kanaler må vi
benytte?”
5.

Eventuelt
* Klubbmesterskap i beach blir gjennomført 2. juni.

J/G 2004

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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