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Referat  

Håndballgruppen - SSK      

  

Periode:  April Tid:  18:00-21:00 Møtenr.: 7 Nullpunkt: Årsskiftet  

  

Referent:  Marianne 

Tilstede:  Stian  M, Aina L,  , Marianne, Anders F, Dag Helge, Paal LT 

Forfall:   

Sak nr.   Frist:  Ansv.:  

    

    
2020/05 Status Sport –  

Fremdeles ikke lov med organiserte treninger. Oppfordrer alle trenere til å 
ha kontakt med spillerne digitalt. 
Håndballgruppen har til tross for usikre tider fått ansatt Chriss-Robert 
Thorsen som trener for 4.div og sportslig ansvarlig for J2004. Han tiltrer 
01.06.20 så sant det lar seg gjøre i forhold til Coronasituasjonen 
 

Pågår Anders 

2020/11 Bergen Cup Elite  
Cupen står i fare for å bli avlyst og er på listen over potensielt inntektstap 

Pågår 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 
Det digitale møtet er avholdt. Samarbeidet fortsetter for G15, G16 og G17-
17. I tillegg søker vi partner-prestasjons samarbeid for 2.div. Det er ikke 
mulig med samarbeid på 3. og 4. div herrer, da Kjøkkelvik har startet eget 
herrelag. Det er heller ikke ønskelig fra KIL sin side å samarbeide om et 
J18 Lerøylag på jentesiden 
KIL tar på seg å skaffe trener til G2005. G2004 skal trenes av Jon Heldal 
og Anders jobber med å få en trener på plass til G17-20. 

Pågår Anders 
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2020/16 Sartor Håndballfestival 2020 
Avventer hva som vil skje med denne fremover 

Pågår Marianne 

2020/17 Saker til Regionstinget 2020 9-10.mai 
Regionstinget er utsatt på i bestemt tid 

Pågår Marianne 

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 

Avsluttet Marianne 

2020/20 Corona Budsjett 
Marianne gjennomgår budsjettet med jevnlig mellomrom for å se på 
innvikringer av corona også for høstens aktiviteter 

Pågår Marianne 

2020/21 Permisjon av trenere. 
Alle trenerne i håndballen er permittert. Anders bli også permittert fra 
stillingen som sportslig leder fom 0.05 

Pågår Marianne 

2020/22 Andre inntekstskilder. 
Håndballgruppen ønsker å gjøre noe aktivt i forhold til å se på nye 
inntektskilder i denne krevende tiden. Etter mange ulike forslag ble det 
besluttet å arrangere et støtte salg i en begrenset periode fra 25.04-20-
05.20. Det blir salg av dopapir, sokker og gratulasjonskort i fra en VIPPS 
butikk. Marianne har ansvar for dette. 

Pågår Marianne 

 

Håndballgruppen  

 

 


