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Referat 

Håndballstyret - SSK   
 

Periode:  uke 11, 2018 Tid:  Møtenr.: 04 Nullpunkt: Årsskiftet 

 

Referent: Lisbeth 

Tilstede: Styremedlemmene har deltatt i diskusjonene pr. e-post 

Forfall:  
Sak nr. Sak Frist: Ansv.: 

1.   Overtagelse av Kjøkkelviks plass i 2. div på herresiden 

På bakgrunn av vedtak fattet i styremøtet 07.03., har styret i ettertid av møtet 

behandlet saken pr. e-post. 

På bakgrunn av opplysninger fra Kjøkkelvik, samt egne erfaringer med spill i 2. 

div., vil en overtagelse medføre merkostnader i størrelsesorden kr. 150.000,- + 

(avhengig av antall bortekamper høsten 2018) for hele sesongen. kr. 50. 000,- av 

dette beløpet er allerede ivaretatt i vedtatt budsjett, da postene 

«Dommerutgifter» og «Lagavgifter» ikke er redusert. Det er ikke tatt høyde for  

resterende 80.000,- (to borterunder). 

For å finansiere overtagelsen, må styret gjøre endringer i budsjettet. Da dette 

medfører økonomiske forpliktelser i.f.m. anskaffelse av sponsorinntekter, ble 

det foreslått å involvere nytt styre før endelig avgjørelse blir tatt. Flertallet 

ønsket en rask avklaring. Egenandel fra spillerne er foreslått. 

Vedtak:  

Håndballgruppen i SSK tar over Kjøkkelviks plass i 2. div. f.o.m. sesongen 

2018/19.  

Videre ble følgende endringer i budsjettet vedtatt: 

• Kr. 30.000,- omdisponeres fra post 5005 (Diverse lønn) til post 4470 

(Transport til/fra kamp) 

• Post 3120 (Inntekter Egen) økes til kr. 100.000,- 

  
 

2.  Reisestøtte til cup for ungdomshåndballen – innspill på vedtak 
I etterkant av styremøtet er det kommet innspill på at vedtaket fattet 07.03, er 
vanskelig å praktisere når fellestransport (buss) blir benyttet.  
 
Vedtak: Styret gir støtte til spillere som deltar i Partille Cup  på følgende måte: 
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• Ved reise med buss: Kr. 400,- pr. spiller 

• Ved reise med fly: Kr. 200,- pr. spiller pr. vei. Spilleren må altså reise t/r 
med fly for å få full uttelling. 

3.  Diettpenger til spillere 
Praksisen i håndballen har vært at spillerne, når de er på dobbeltkamper (med 
overnatting), har fått kr 250,- hver til å kjøpe seg middag lørdag kveld. På 
bakgrunn av henvendelse fra damelaget, har styret diskutert om beløpet skal 
dobles (2x250,-). 
 
Vedtak: Styret opprettholder dagens ordning, kr. 250,- pr. spiller ved 
dobbeltkamper med overnatting. 
 

  

 
 
Lisbeth Blix Hjelle  Stian Andre Larsen   Paal Theodor Lilletvedt 
leder     nestleder    sportslig leder, barnehåndball  

          
Gerd Sæle   Terje Strømme    Morten Heggernes       
arrangementsansvarlig  cup-ansvarlig/    foreldrekontaktansvarlig/ 
                                                        sportslig leder, gutter/herrer       sportslig leder, jenter/damer 


