Referat
Håndballstyret - SSK
Dato: 25.04.2017 Tid: 19.00-22.45
Referent:
Tilstede:
Ikke møtt:

Møtenr.: 5

Morten
Marita, Monica, Gerd, Terje, Morten, Stian Andre, Paal og Lisbeth. Paal måtte gå
kl 21

Forfall:
Sak nr. Sak
1.
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent med merknader til evt.
2.
Klubbhuset, modul 1 – Frivillighet (18.04.2017)

Frist:

Ansv.:

23.05.2017

Alle

01.05.2017

Monika

Meget god samling. De enkelte jobber med sine aksjoner og følger opp disse.
Viktige punkter/læring fra klubbhuset modul 1:
* Få på plass undergrupper/utvalg og struktur
* Undersøk hvorfor spillere slutter og etablere tiltak for å beholde flere spillere,
dommere og frivillige. Bør få på plass en oppfølgingsplan.
* Sportsplanen
- evaluering - viktig å involvere trenerne i dette arbeidet
- oppdatering – gjennomgå hvordan dette arbeidet skal håndteres
* Etablere roller og ansvar med klare rapporteringslinjer
* SU
- gjennomgå mandatet og sammensetningen
- vurdere å Inkludere spillerrepresentanter i SU
* Lage ungdomsforum når spillerrepresentantene er etablert
* Lage årshjul for aktivitetene
* Informasjonsutvalg må etableres
Gruppen går gjennom sine egne aksjoner, etablert i klubbhuset modul 1 som
grunnlag for Modul 2 23.05.2017. Gjennomgang av status på alle aksjonspunkter i
neste styremøte.
3.

Status, sesong 2017/18
Påmelding av lag - frist 1 mai
Påmelding pågår. Monika følger opp dette.
Klubben har fått henvendelse fra Mathopen om evt samarbeid i J 2001-gruppen.
Det er ønskelig å samle spillerne i begge klubbene og melde på to lag. De beste
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spillerne skal satse på Bring, mens resten får tilbud om å spille i regional serie.
Vedtak: SU går i videre dialog med Mathopen. Sotra prestasjonsklubb som
minimum forutsetning. Lisbeth formaliserer evt. avtale som verifiseres av styret 01.05.2017
pr mai.
Arbeidet med klubbsamarbeid med Kjøkkelvik på gutte-/herresiden er i
sluttfasen. Forslag til avtale blir sendt styremedlemmene, med kort frist for å gi
tilbakemelding.

Lisbeth/alle

Lisbeth

28.04

Dommerpåmelding
Til nå har 16 dommere bekreftet at de ønsker å fortsette neste sesong, inkludert
Hestad & Olsen som er med i Regional utviklingsgruppe 1 (høyeste rangerte
utviklingsgruppe). Av de 16, er 6 dommere som burde tilbys dommer 1-kurs i
løpet av kommende sesong slik at de kan utvikle seg videre. De resterende 8 vil
være klar for å dømme 10/11-års kamper fra høsten. 16 dommere har bekreftet
videre engasjement. Viser ellers til notat fra Marita, sendt ut i forkant av møtet.
Søknad om treningstid
Lisbeth søker om treningstid for håndball, basketball og Sotra United.
Trenerkabal
Orientering om status ble gitt. Det gjenstår ennå en del arbeid før det er på plass
trenerne på alle lag.
De andre lagene i J13- til senior
Det ble redegjort for valg av trener til lagene. Alle var ikke klar enda.
Ved et av lagene er det en del utfordringer med samarbeid på trenersiden. Basert
på de utfordringene og rollesammensetning i SU og styret ble det fremmet
forslag om at for dette laget løftes ut av SU og styret da det er inhabilitet i begge.
Dette for å få en bedre helhetlig vurdering og løsning som ivaretar både spiller e
og trenere på en best mulig måte.
Votering: Løfte håndteringen ut av SU og styret basert på situasjonen inhabilitet i
SU og styret. Ledes av styreleder.
Lisbeth
Beslutning

Morten

Saken flyttes ut av SU og styret. Styreleder setter ned egen gruppe.
Samle Innspill fra foreldrekontaktene på det aktuelle lag hva som er anbefaling
fra dem for neste sesong.
Det er kommet flere innspill fra lag med erfaringer og forbedringsforslag.
Hvordan håndterer vi som klubb disse i SU og styret.

10.04.2017
Monika

01.05.2017

Monika

05.05.2017

Hvordan kommuniseres prosessene i SU styret.? Styret ønsker mer informasjon
om prosessene.
Må lages notat fra prosessen og status fra SU til styret. Kommunikasjonen fra SU
må forbedre
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23.05.2017

Hele trenerkabalen må presenteres styret fra SU når den er ferdigstilt
4.

Status, beach-arrangementene
Lisbeth orientert om status. Foreldrekontaktene

5.

Orienteringssaker
*Lisbeth orienterte fra hovedstyrets møte:
- Klubben har leaset buss som er til disposisjon for alle gruppene
- Ekstraordinært årsmøte i forbindelse med evt. sammenslåing med Sotra Turn er
berammet til 23.05, kl. 18.00.
- Adm bruker mye tid på å få inn utestående betalinger (håndballskole, f.eks).
Det vil bli innført system for forhåndsbetaling.
- Håndballstyret bør ha en som er ansvarlig for politiattester.
* Lisbeth har deltatt på Klubbledermøte i forbindelse med Håndballtinget 31.03
* Monica og Lisbeth har deltatt på lederkurs i forbindelse med Kvalitetsklubb
22.04.
* Marita, Paal og Lisbeth deltar på Klubbkonferansen 29.04.
* Dan og Lisbeth deltar fra SSK på studietur til Oslo i.f.m forberedelse til
Møbelringencup 05.05

6.

Spillerrepresentant for alle lag over 12 år
Votert
Beslutning
Morten

01.06.2017

Implementeres
7.

Foreldrekontaktrollen i styret - innspill på at foreldrekontakten også bør være
representant for spillerne.
Votert
Beslutning
Morten Konstitueres også som Spillerkontaktansvarlig

8.

INFO

Bekymringer rundt trenerkabalen og spillegruppenes involvering. Hvordan
sikrer vi at spillerne og foreldrene blir hørt?
. Det ble ikke nok tid til å behandle denne saken Utsettes neste møte
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Morten

23.05.2017

9.

Oppretting av underutvalg (arrangement, SU, ...)
- rekruttering av medlemmer
- konstituering
- mandat, ansvarsområder
Tas etter 23.05.2017
Lisbeth

Møteplan for våren:
23. mai
20. juni
Alle dager kl. 18.30
10.

Lisbeth/Paal

Eventuelt
Politiattest ansvarlig Konstituerer Stian
Votering
Beslutning
Stian Konstituert som politiattest ansvarlig

INFO

Klubbens rapporteringsrutiner og organisasjonsstruktur
Stian og Morten lager forslag

Stian/Morten 23.05.2017

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
foreldre- og spillerkontaktansvarlig
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