Referat
Håndballstyret - SSK
Dato: 07.03.2018
Referent:
Tilstede:

Tid: 19.30-22.40

Møtenr.: 3

Nullpunkt: Årsskiftet

Lisbeth
Gerd, Paal (fra kl. 19.45), Morten, Terje, Stian (fra kl. 21.30) og Lisbeth

Forfall:
Sak nr.
1.

Sak
Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat godkjent.

Frist:

2.

Reisestøtte til cup for ungdomshåndballen
Jfr. vedtak, fattet 22.02.2017, har ungdomsgruppen samlet seg om at Partille
Cup skal være cupen som skal tilgodeses av reisestøtteordningen for
aldersgruppen 14-18 år.
Vedtak: Styret gir støtte til lag som deltar i Partille Cup med kr. 200,- pr. vei pr.
spiller. Spillerne må altså reise sammen med laget t/r for å få full uttelling.

3.

Orientering fra trenerkoordinator (TK)
TK orienterte om:
• Gjennomført kompetansekartlegging i trenergruppen: 41 av 90 trenere
responderte. Kort oppsummert viser svarene at de fleste trenerne i
håndballgruppen har relativt lite formell kursing, men at de fleste har
minimum barnehåndballtrener. I tillegg ønsker et stort flertall (65,9%),
mer kurs. For en del er det tiden som setter begrensning, og flere ønsker
derfor et kurstilbud i Sotra SK.
•

Trenersamtaler: TK og sportslig leder jenter junior/damer har
gjennomført samtaler med nesten alle trenerne fra J 2005 og eldre.
Sportslig leder gutter junior/herrer, har hatt samtaler på gutte/herresiden, og sportslig leder, barnehåndball, med
barnehåndballtrenerne (2006). Mange av trenerne ønsker å være med
videre.

•

Politiattester: Det er fremdeles 10-15 trenere som ikke har levert
politiattest. Disse bør purres.
Problemstilling: Bør det kreves politiattest av foreldre som reiser på
cuper og overnatter sammen med ungene?
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Ansv.:

4.

Trenersituasjonen neste sesong v/sportslig utvalg (12 år og eldre)
Forslag til trenere til treningsgruppene fra 12 år → ble presentert. De fleste
trenerteamene trenger å styrkes. Forslaget ble diskutert og innspill på endringer
ble gitt. Spesielt damegruppen var tema, da det er ekstra prekært her.
Spillergruppen bør styrkes med flere spillere. Trenerkabalen må avklares innen
kort tid.

5.

Kort, Aktiv 365 – retningslinjer
Håndballgruppen har 40 stk ”frikort” til bruk for gruppens A-lagsspillere. Det
viser seg at kortene blir fordelt noe ulikt, samt at bruken av dem er varierende.
Styret bør ta stilling til om det skal være kriterier for tildeling av kort og ev.
hvilke.
Vedtak: Styret mener det bør lages klare kriterier som er lette å overholde. Pga
tidsmangel, ble dette ikke gjort. Nytt styre blir anbefalt å fullføre dette.

6.

Innspill fra foreldrekontaktene i J 2002
Foreldrekontaktene har innspill på trenere som er ønsket til gruppen. Én er blitt
forespurt og er interessert hvis de økonomiske forutsetninger er til stede. Kravet
til kompensasjon er en god del høyere enn det håndballgruppen kompenserer
trenere på dette aldersnivået. Foreldregruppen er villig til å dekke «gapet»
mellom krav og styrets trenerkompensasjon. og ber om tilbakemelding på om
dette lar seg gjøre.
Vedtak: Styret har forståelse for foreldrenes ønske, men kan ikke å tillate en slik
ordning. Det er ikke ønskelig at foreldre på lag/grupper skal finansiere trenere til
eget lag. Dette kan medføre ulikheter mellom lagene som ikke er ønsket.

7.

Hjelp i damegruppen
Kim er for tiden sykemeldt pga brukket arm. Dette har medført en noe krevende
situasjon for trener. Annen trener er forespurt, og har sagt ja til å hjelpe til på
trening og i kamp mens Kim er sykemeldt. Det ble stilt spm ved hvorfor ikke 16årstreneren er forespurt.
Vedtak: Med fem mot én stemmer gir styret sitt samtykke til at annen trener
hjelper til i Kims sykefravær.
Protokolltilførsel: Med utg.pkt i Lovnorm for idrettslag, § 9, 1, om inhabilitet, ba
styreleder om at styremedlem Gerd Sæle fratrådte under behandling av saken.
Resten av styret, inkl. Sæle anså henne som habil. Saken ble derfor behandlet
med alle tilstede.

8.

Overtagelse av Kjøkkelviks plass i 2. div på herresiden
Kjøkkelvik sliter med å stable på beina nok spillere til at klubbens herrelag kan
fortsette i 2.divisjon. Sotra er forspurt om klubben ønsker å ta over plassen i
2.div.
Vedtak: Styret er positiv til å ta over plassen i 2. divisjon. Før endelig avgjørelse
blir tatt blir det bedt om en oversikt over kostnader forbundet med
overtagelsen.
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Nytt styre

9

Temasamlinger
Sportslig leder for jenter junior/damer har vært i dialog med Marianne Grasmo
om gjennomføring av temasamlinger.
Vedtak: Styret er positive til at Marianne Grasmo gjennomfører temasamlinger.

10

Orienteringssaker
* Beacharrangementene: Arrangementsansvarlig, Gerd Sæle, har kalt inn til
planleggingsmøte i uke 11.
* Samarbeid i sone: Sund Håndball har spillere som ønsker å hospitere i Sotra.
Dette var også aktuelt i fjor.

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

side 3 av 3

