Referat
Håndballstyret - SSK
Dato: 30.03.2017
Referent:
Tilstede:
Ikke møtt:

Tid: 19.00-22.45

Møtenr.: 4

Lisbeth
Marita, Monica, Gerd, Terje, Morten, Stian Andre, Paal og Lisbeth.

Forfall:
Sak nr. Sak
1.
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent med merknader til evt.
2.
Presentasjon av styremedlemmene
Styrets medlemmer presenterte seg selv.
Det ble påpekt at det skal være rom for diskusjoner og uenigheter i møterommet. Men
at det er viktig at vi er lojale mot vedtak som fattes og at styret oppleves som samlet
utad.
3.
Kort info om håndbok og rutiner
Da dette også blir tema på klubbens miniseminar for alle styremedlemmene 3. april,
ble gjennomgangen svært kort.
4.
Konstituering
Stian Andre orienterte kort om prosessen ifm sitt kandidatur som leder og avgjørelsen
som ble tatt i den forbindelse.
Etter en runde rundt bordet hvor alle fikk uttale seg, fikk styret følgende
arbeidsfordeling:
Leder/økonomi: Lisbeth
Nestleder/økonomi: Stian Andre
Sportslig leder, barn (6-11 år): Paal
Sportslig leder, ungdom og senior: Monica
Dommerkontakt: Marita
Foreldrekontaktansvarlig: Morten
Arrangementsansvarlig: Gerd
Cupansvarlig: Terje
5.
Klubbkonferansen – Scandic Bergen City
Lørdag 29.april arrangerer NHF Region Vest for andre gang klubbkonferanse for alle
klubber i regionen. Målet er å samle alle tillitsvalgte, trenere og dommere i klubbene i
Region Vest. Dette blir en dag med motivasjon, inspirasjon og ikke minst en dag med
nyttig og godt faglig innhold, samt sosial nettverksbygging på tvers av klubber.

6.

Frist:

Oppstart kl. 10.30 med faglig innhold i plenum. Videre er det lagt opp til ulike
workshops. Dagen avsluttes med bankett. Håndballpresidenten Kåre Geir Lio kommer
for å motivere og inspirere. Alle styremedlemmer blir oppfordret til å melde seg
på.
Klubbmesterskap og Regionsmesterskap i beach-håndball
Klubbmesterskapet (sesongavslutning for lagene) blir avhold 20.05.2017. Det må
Gerd +
sendes ut invitasjon, lages kampoppsett og rigge til banene.
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Ansv.:

styret

7.

8.

Regionsmesterskapet 08.-11-06.2017: Regionen har invitert medarrangørene
(Kjøkkelvik og Sotra) til planleggingsmøte 22.03.2017. Terje stiller for Sotra.
Klubbhuset
Første modul blir gjennomført 18.04.2017.
Lisbeth avtaler med Eirik Hesthammer (klubbveilder).
Status, planlegging av neste sesong
Trenerkabal: Det er gjennomført samtaler med alle trenerne. De fleste er positive til å
fortsette. Det er også avholdt møte med spillergruppen i D 2. og 3. div. Det gjenstår
ennå mye arbeid før hele trenerkabalen er på plass.

Terje

Lisbeth

Evt. Partnerklubbsamarbeid: Det er dialog med Kjøkkelvik ang. samarbeid på G18.

9.

Trenerkoordinator/veileder, gjerne kombinert med funksjon som sportslig leder, evt
treneroppgaver, må på plass så snart som mulig. Bør gjerne lysest ut.
Evt
• Henvendelse fra D 2.-3.div har v/Laila Lavik om støtte til avslutningsmiddag:
Styret ser dette som et positivt tiltak og støtter med kr. 200,- pr spiller, trenere
og lagleder. Styret ønsket i utgangspunktet å knytte dette opp mot en liten
samling med laget, men ser at det er vanskelig å få gjennomført så tett inn i
påskeferien. Det vli bli tatt initiativ til en samling etter påske.
• Håndballgruppen har mottatt en henvendelse fra en trener for et motstanderlag
som opplevde å bli truet og krenket av Sotra-publikum etter en kamp. Dette er
svært uheldig og ikke akseptabelt. Det vil bli innhentet opplysninger fra Sotralaget, samt sendt beklagelse til treneren. Lisbeth og SU v/Kenneth er på saken. Lisbeth
• Damelagets to siste hjemmekamper i 2.div. er palmehelgen (8.-9. april).
Lisbeth/Paal
Lisbeth stiller begge dagene, Paal på søndag.
• Orienteringssaker:
* Treningsleir for damegruppen: Trenergruppen har fått tilbakemelding om at
det er de som må planlegge og organisere evt. treningsleir. Det blir ikke gjort
av styret eller SU.
* G16 planlegger å reie på Partille Cup og får samme reisestøtte som lagene
som reiser til Dronninglund Cup og Fredrikstad Cup. Se ellers vedtak fattet i
styremøte 22.02.2017.
* To av våre dommere har ikke løst lisens. Dette er betalt av klubben.
* Et lag stilte ikke til kamper på Stord grunnet få spillere– medførte bot.
Arrangør ble informert på forhånd.
* Lisbeth deltar på klubbledermøte 31.03.2017
Møteplan for våren:
25. april
23. mai
20. juni
Alle dager kl. 18.30

Lisbeth Blix Hjelle
leder

Stian Andre Larsen
nestleder

Marita Kristiansen
dommerkontakt

Monica Berntsen
sportslig leder

Paal Theodor Lilletvedt
sportslig leder

Gerd Sæle
arrangementsansvarlig

Terje Strømme
cup-ansvarlig

Morten Heggernes
foreldrekontaktansvarlig
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