Referat

Håndballgruppen - SSK
Periode: Februar

Tid: 18:00-21:00 Møtenr.: 4

Referent:
Tilstede:

Marianne

Forfall:

Paal T.L

Nullpunkt: Årsskiftet

Stian M, Aina L, , Marianne, Anders F, Dag Helge

Sak nr.

Frist:

Ansv.:

2020/02

Planlegging av Håndballskole i Vinterferien. Paal tar hovedansvaret for det
Pågår
sportslige og Marianne hjelper til med det administrative og innkjøp og servering
av mat de dagene vi er i Bildøyhallen

2020/03

Årshjulet og tilhørende arbeidsdokument er oppdatert

Avsluttet

Stian

2020/04

Budsjettet avventer godkjenning av årsmøtet i mars.

Avsluttet

Marianne

2020/05

Status Sport –
Anders er godt i gang med samtaler med trenerne på ungdomslagene om
hvem som ønsker å fortsette og har lagt mye av kabalen for neste år. Det
er noen guttelag som trenger nye trenere og dette må gjøre i samarbeid
med KIL/VIL/MIL. I tillegg er ønsket å se på endringer i trenerteamet på
damer 4.div og damer 6.div (Sotra 2). I mangel av et sportslig utvalg, har
Anders bedt om et eget møte med håndballgruppen på dette, i etter kant
av dagens møte.
Prosjekt Begeistring. Marianne informerte om at hovedstyret stemte nei til
å søknaden om kr 110.000,- til prosjektet. Tilbakemeldingen er at
søknaden var god og formålet fornuftig, men klubben har ikke råd til dette
på årets budsjett. Daglig leder skal undersøke om midler til leie av
prosjektor etc i forbindelse med HavExpo, kan benyttes for å få realisert
prosjektet på annen måte.
Status overføring arrangementsoppgaver fra Trude til Dag Helge. Her har
det ikke vært noe overføring enda. Stian overtar som arrangements
ansvarlig i håndballgruppen.

Pågår

Anders

Pågår

Stian/Marianne

Avsluttet

Dag Helge

2020/06

2020/07

1

Paal/Marianne

2020/08

2020/09

Status Dommerarbeid.
Pågår
Stian, Aina og Marianne har deltatt på klubbseminar i regi av Region Vest.
Hovedtemaet var dommerarbeid i klubb. Vi laget denne helgen en
tiltaksliste for å øke antall dommer og statusen på dommeren. Ønsket er
en dommerkoordinator som lønnes med gavekort op kr 10.000,- Denne
skal hjelpe Aina med å følge opp dommere i forbindelse med kamp og
arrangere faglige og sosial kvelder. Aina utarbeider en rollebeskrivelse og
kontakter en aktuell kandidat når det er klart.
Medie sak angående utgiftsnivået.
Avsluttet
Saken ble behandlet i hovedstyret og tilbakemeldingen er at flertallet i
hovedstyre mener at Daglig Leder burde hensyntatt håndballgruppen sitt
ønske om å ikke bidra til en mediesak og at i saker om sport skal Leder av
den aktuelle gruppen ha det førende ordet.

Aina

Marianne

2020/10

Årsrapport fra håndballgruppen

Pågår

Marianne

2020/11

Bergen Cup Elite
Anders informere om bra påmelding og at vi ut i fra dette antallet kan
regne med ca kr 100.000,- i overskudd til Sotra SK. I tillegg kommer det vi
klarer å selge i kiosk og billetter. Arrangementsgruppen fra Sotra er Stian
Mikkelborg, Monica Hauge og Vidar Seter

Pågår

Anders/Stian

2020/12

Intersport Cup 28-29.11
Pågår
Vi kan forvente oss noen oppgaver i forbindelse med dette arrangementet.
Stian er spurt av Region Vest om å ha tilsvarende rolle som sist. I tillegg er
Marianne satt opp med ansvar for sponsor arrangement.

Stian/Marianne

2020/13

VeteranNM i November.
Pågår
Arrangementet skal foregår i Sotra Arena og Sotra SK skal stille med
sekretariet, billett, vakter etc. Utfordringen med dette arrangementet er at
det starter på dagtid på fredagen og kan by på problemer med nok frivillige
den dagen. Vi trenger også en arrangementsansvarlig. Forslag er Monica
Hauge. Marianne sender henvendelse
Samarbeidet KIL/MIL/VIL/SSK
Pågår
Det må avholdes et møte med KIL/VIL/MIL og SSK for å evaluere
inneværende sesong og legge planer for videre samarbeid for kommende
sesong. Anders kaller inn til møte.

Stian

Ny Barnehåndballansvarlig
Pågår
På bakgrunn av mediesaken har Paal besluttet å trekke seg som
Barnehåndballansvarlig da han har kommet i situasjon der det er vanskelig
å ha et offisiell verv i en klubb som har benyttet media til å kritisere hans
arbeidsgiver Region Vest. Dette er særlig vanskelig da jobbet il Paal er
klubbutvikler i hele Region Vest og han opplever at han i andre klubber blir
konfrontert med denne saken. Håndballgruppen har forståelse og
repsekterer valget. Marianne overtar Paal sin oppgaver som en midlertidig
løsning.

Marianne

2020/14

2020/15

2

Anders

Håndballgruppen

3

