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Referat 
 
 
 

Håndballgruppen - SSK      

  

Periode:  Januar  Tid:  18:00-22:00 Møtenr.: 01 Nullpunkt: Årsskiftet  

  

Referent:  Trude  S 

Tilstede:  Stian  M, Paal T L, Aina L,  Trude S, Marianne 

Forfall:    

Sak nr.  Sak  Frist:  Ansv.:  

2018/029 3 div arrangement. Avklare om Bodil sin gruppe kan ta dette. 29-01-19 Stian 

2018/050 Sportsplan.  
Ønsker at noen ser helhetlig på alle sportsplaner slik at den overordnede 
strategiplanen til Sotra SK gjenspeiles i de ulike sportsplanene til f.eks håndball, 
fotball og turn.  
Sportsplan for håndball er under vurdering for utgivelse. 

 

01-02-19 Stian 

2019/001 Etablere treningsgruppe for damelag, med oppstart snarest. Paal tar kontakt med 
Kenneth Hansen for info om potensielle spillere 

28-01-19 Paal 

2019/002 Ferdigstille avtale med MIL,KIL og VIL om å overta ansvaret for guttespillere i 
alderen 00-06 

01-02-19 Anders 

2019/003 Basistrening. Hva gjelder for klubbens medlemmer? Skal man kjøre felles treninger 
på tvers av idrettene? Forhører oss med hovedstyret 

Neste 
hovedstyre 
møte 

Stian 

2019/004 Trenere for neste sesong. Noen lag trenger nye trenere. Anders har noen tanker 
rundt dette, og jobber med å få på plass reelle alternativ. 

28-02-19 Anders 

2018/130 Streaming av kamper. Paal forhører seg om vi må gjøre noe mer enn å informere 
om at vi ønsker dette. 

31-01-19 Paal 
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2018/049 Oversikt over Dommer/Trenerkurs etter påmelding av lag 
Ikke nødvendig. Vi får ikke faktura for trener 1 påmelding, uansett antall påmeldte 

Avsluttet Aina 

2018/XXX Alle treneravtaler klargjort for signatur. Format vil kunne fungere som mal for 
senere avtaler som skal settes opp. 

Avsluttet Stian 

2018/073 og 
074 

I forbindelse med Bring og samarbeidsavtaler har det oppstått behov for bestilling 
av nye drakter. Alle drakter er bestilt 

Avsluttet Stian 

2018/078/079 Informasjon vedrørende beach mesterskap og Stord cup nødvendig for årskullet 
som skal arrangere. Informasjon gitt i foreldremøte. 

Avsluttet Paal 

2018/058 Kort, Aktiv 365 – retningslinjer 
Utarbeide retningslinjer for bruk av Aktiv365 treningskort. 
Under utarbeidelse. 

Avsluttet Aina 
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