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Referat 

Håndballstyret - SSK   

 

Dato: 22.05.2017 Tid: 19.00-22.00 Møtenr.: 3 Nullpunkt: Årsmøtet 2017 

 

Referent: Morten 

Tilstede: 

Ikke møtt: 

Marita, Monica, Gerd, Terje (til 19.45), Morten, Stian Andre, Paal, Lisbeth og 

Rikard (leder av hovedstyret) 

Forfall:  
Sak nr. Sak Frist: Ansv.: 

1. 7 Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling ble godkjent med merknad om at avtalt møtetidspkt var endret. 
Referat ble godkjent  

 Lisbeth 

2.  Gjennomgang av økonomi 

Utfordrende sponsor marked 

Må ha en god kost kontroll. Hvis man opplever inntekt svikt så må utgiftene 

reduseres. 

Det ble gjort en gjennomgang og orientering 

 

 

 

 

Lisbeth 

 

3.  Trener koordinator/sportslig leder 

Det ønskes støtte fra hovedstyret til Trener Koordinator og Sportslig leder 

 

 

 

Lisbeth 

4.  Status Aksjoner klubbhuset 

Klubbhuset, modul 1 (18.04.2017) 

Meget god samling, De enkelte jobber med sine aksjoner og følger opp aksjonene 

Viktige punkter/læring fra klubbhuset modul 1 

Forslag til under grupper /utvalg og struktur ble presentert. Sendes til alle 

styremedlemmer for kommentar. 

Undersøk hvorfor spillere slutter og etabler tiltak for å beholde flere spillere 

  

Alle 
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Ikke gjennomgått må jobbes videre med 

 

Gå igjennom sportsplanen og lagg oppfølgingsplan for der man har personer som 

slutter 

Ikke gjennomgått må jobbes videre med 

Etablere roller og ansvar og klare rapporteringslinjer 

Gjennomgå mandatet til SU 

Gjennomgå hvordan oppdateringene av sportsplanen  

Vurdere Inkludere spiller repstanter i SU 

Lage ungdomsforum 

Lage årshjul for aktivitetene 

Informasjonsutvalg må etableres 

- gjennomgang av aksjonspunkter til neste møte 

 

Barnehåndball utvalg/gruppe 

Pål orienterte om status for arbeidet med barneidrett. Jobbes målrettet mot 

barneskolen for rekruttering. Jobber med års hjul 

 

Marita orienterte om dommer oppfølging. 

Mye belasting på rollen. Må få inn mer ressurser. 

 

 

 

5.  Status, sesong 2017/2018 

Jobbes med trener kabalen.  

Det ble orientert om status i arbeidet. 

  

Monica 

6.  Orienteringssaker 

* Tertnes Håndball har sendt henvendelse til klubben om at de vil til å ta   

kontakt med fire av Sotras damespillere. Henvendelsen er mottatt 19. mai. 

Samme dag melder spiller til lagvenninner i Sotra at hun allerede er i trening med 

Tertnes, samt vurderer å melde overgang. Henvendelsen virker noe uprofesjonell 
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og det ser ut til at kontakten mellom klubb og spillere ikke har vært i tråd med 

NHF ´s Reglement for overgang og lån. 

* Tre spillere (G 18) har meldt overgang fra Kjøkkelvik til Sotra. Forslag til 

samarbeidsavtale mellom klubbene er ikke ferdigstilt. Det er derfor ikke avklart 

hvem som skal betale overgangsgebyr.  

* Søknad fra G18 om å få dekket utgifter ifm Partille Cup. Gjelder reisestøtte til 

spillere og trener, reservedrakter, vester, medisinskrin m/utstyr og annet. Svar er 

gitt om at klubben dekker reisestøtte iht til vedtak fattet 22.02.2017. 

* Stian M, Kenneth og Bente har alle tre trukket seg fra SU med virkning fra 1. 

juni.  

 

7.  Eventuelt 
Våre to beste dommere, Henriette Hestad og Camilla Lervik Olsen er invitert til å 
delta i regionens utviklingsgruppe 1 i sesongen 2017/18. Utviklingsgruppe 1 er 
regionens høyest rangerte og sikter mot å utvikle dommere til nasjonalt nivå. 
Kostnad for deltagelse i gruppen er kr. 3500,- pr dommer. 
Det foreslås å gi støtte til deltagelse. 
 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 

Forslag til nye Personer i SU. Helge Ekeseth, Thommas Enevoll, Kent Magne, 
 
 

Møteplan for våren: 

23. mai 

20. juni 

Alle dager kl. 18.30 

 

 

 

Politiattest ansvarlig er nest leder i håndball gruppen- Politiattest skal 

fremskaffes før kontrakt skrives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth 

     

Lisbeth Blix Hjelle   Stian Andre Larsen    Marita Kristiansen 

leder                nestleder    dommerkontakt  

       

 

Monica Berntsen        Paal Theodor Lilletvedt  Gerd Sæle         

sportslig leder               sportslig leder              arrangementsansvarlig 

 

 

Terje Strømme    Morten Heggernes 

cup-ansvarlig               foreldrekontaktansvarlig          


