Referat

Håndballgruppen - SSK
Periode: Mars
Referent:
Tilstede:

Tid: 18:00-21:00 Møtenr.: 6

Nullpunkt: Årsskiftet

Marianne

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

Forfall:
Sak nr.
2020/05

2020/11

Frist:

Ansv.:

Status Sport –
Pågår
All orgnisert trening er stoppet opp. Men veldig mange trenere har kontakt
med sine spillere og sender ut videor. Det kommer også forslag til
hjemmetrening i fra Region Vest. Øvelsen deles ut i treneregruppen med
oppfordring om å dele videre.
Nå gjenstår bare trenere til G2005, G2004 og G17-20, ellers er alle trenere
for neste sesong på plass. Det er besluttet å skaffe ny trener til damer 4.
div. Vurderingen er at dersom det ikke kommer inn ny trener står hele
damesatsningen i fare for å falle sammen. Anders får godkjennelse til å
forhandle med Chriss-Robert Thorsen om en 3-års avtale. Marianne
informerer Dan og Cecilie om denne beslutningen.
Bergen Cup Elite
Pågår
Cupen står i fare for å bli avlyst og er på listen over potensielt inntektstap

Anders

Anders/Stian

2020/12

Intersport Cup 28-29.11
Avventer hva som vil skje med denne fremover

Pågår

Stian/Marianne

2020/13

VeteranNM i November.
Avventer hva som vil skje med denne fremover

Pågår

Stian

2020/14

Samarbeidet KIL/MIL/VIL/SSK
Møte skal holdes digitalt i løpet av april.

Pågår

Anders

1

2020/16

Sartor Håndballfestival 2020
Avventer hva som vil skje med denne fremover

Pågår

Marianne

2020/17

Saker til Regionstinget 2020 9-10.mai
I samarbeid med Askøy HK og Nore Neset IL har Sotra SK fremmet
forslag til følgende på Regionstinget:

Pågår

Marianne

Avsluttet

Marianne

"Regionstinget vedtek at NHF Region Vest skal redusera
påmeldingsavgifta med minimum 40% frå 2019-nivå.
Kostnadskuttet skal skje over dei neste 2 åra. Minst halvparten av
kostnadskuttet skal komme allereie i påmeldinga for 2020/2021sesongen. Kostnadsreduksjonen skal skje etter følgande prinsipp:
1. Kursavgifter skal ikkje dekkast inn gjennom påmeldingsavgifta.
2. Spelarutviklingstiltak skal ikkje kryssfinansierast av
påmeldingsavgifta.
3. Det skal hentast ut effektiviseringsgevinst gjennom auka
digitalisering.
4. Eventuell restreduksjon skal skje gjennom effektiviseringstiltak i
organisasjonen.
5. Kostnadsreduksjonen skal ikkje gå på bekostning av
klubbutviklingstiltak."
2020/18

Årsmøtet er utsatt og det sittende styret sitter frem til det blir mulig å
avholde årsmøte. Håndballgruppen fortsetter også i sin nåværende form
inntill videre

2020/20

Corona Budsjett
Pågår
Marianne har sett igjennom både innteks og utgiftssiden i forhold til at
coronasituasjone kan sette en stopper for all aktivitet frem til sommeren. Et
coronabudsjett med kommentarer er sendt Daglig leder

Marianne

2020/21

Permisjon av trenere.
Alle ansatte i klubben er permitter. Håndballgruppen har fått godkjent å
beholde Ander sine 30% som sportslig leder ut april. Dette fordi vi er i
kritiske forhandlinger med nye trenere og har frister i forhold til påmelding
til neste sesong som har frist 01.05.20

Pågår

Marianne

Håndballgruppen
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