Referat

Håndballgruppen - SSK
Periode: September
2020

Tid: 18:0021:00

Møtenr.: 06

Referent:
Tilstede:

Janne

Forfall:

Marianne, Anette

Sak nr.
2020/32

Nullpunkt:

Stian, Paal, Anders, Dag Helge, Aina
Sak
Sotra SK ønsker å følge opp frafallet i idretten og
spesielt nå under koronakrisen:

Frist:

Ansv.:

ferdigstilt

Anders

ferdigstilt

Janne/Anette

Anders har sendt en e-post til Dan 08.september på bakgrunn av
status fra Marianne og Anders.
2020/33

Innkjøp av utstyr til seniorlag - OK selv om innkjøpsstopp. Det
er bevilget midler til utstyrskjøp for seniorlagene dame/herre
iht. ønske/behov for en tilfredsstillende pakke. Her har vi
omdisponert midler fra reisekostnader 2020 som ikke vil
påløpe grunnet corona situasjonen

2020/34

Innkjøp av diverse utstyr til aldersbestemt lag - avventer dette
ref. Marianne var ikke tilstede under møtet.

2020/35

Sponsorutvalg - Håndball
pågår
Anders har fått flere flinke folk med seg her for å prøve å sette
igang en sponsor gruppe. Det er gjort en god kartlegging i vår
ang. muligheter, denne jobbes det nå videre med. Anders
presenterer en strategi for videre arbeid på neste gruppemøte.
Herunder også salg av skilt reklame i hall 3
Utsendelse/ferdigstillelse av trenerkontrakter:
pågår
Janne og Anette er i gang med å ferdigstille nye kontrakter for
kommende sesong og tar høyde for å signere disse for mer
enn et år om gangen for å oppnå bedre kontinuitet på
trenersiden. Ca. 18 løpende kontrakter.

avventer

2020/36

pågår
2020/37

Estimat tapte inntekter 01.09-31.12.2020 / Korona Støtte
Dette må leveres Dan innen frist?

Anders

Janne/Anette

Janne

2020/38

2020/39

Treningsrom SA - Alternativer:
Avventer
I møte med Dan 19.08 kom det frem et ønske om bedre
fasiliteter iht. styrkerom. Styrkerommet i SA er i dag lagt
beslag på av Pandemi legevakten og kan ikke benyttes. Bruk
av Bildøyhallen er sjekket ut/Nei. Alternativt er det sett på
garasjen i turnhallen men kostnadsmessig blir dette for dyrt. Vi
avventer et “Pandemi fritt” styrkerom i SA og vil deretter
henvende oss til kommunen for et større eierskap til bruken
her.
Bergen Cup ELite 2021, 24-26 juni
pågår
Anders og Marianne har kontakt iht. reservert halltider og
logistikken på dette. Planlegging pågår.

ferdigstilt

Anders

Stian

2020/40

Kick Off - Onsdag 23.09 kl 1730-1830 er det kick-off for 2014
kullet på bane 1.
Stian og Marianne koordinerer og avtaler en representant for
håndballen denne dagen.

2020/41

Smittevernregler - Status
Lagt ut oppdatert rutiner på facebook side til
trener/foreldrekontakt. Lagt ut rutiner på
hjemmesiden/håndball. Kontinuerlig oppdateringer etter nye
rutinebeskrivelser.

Stian/Marian
ne/Janne

2020/42

Innkjøpsavtale håndballer ( Select/ XXL)
Her må en avtale på plass, Anders tar dette videre med Dan.

Anders

2020/43

Fotografering av alle lag / Foto Expressen / portrett bilder
15,21,22 okt
Invitasjon må lages og sendes ut. Klubbkatalog.

Stian

2020/44

Hospitering i korona tid:
Pause i uke 38/39 iht. smittevern. Anders orienterer om dette
til alle lag

ferdigstilt

Anders

2020/45

SOME i Håndball:

pågår

Anders

Danne en gruppe på 3-5 personer som tar ansvar for sosial media for
laget sitt.
● Facebook
● Instagram
● Snapchat
Legge ut bilder som er godkjent for SOME bruk
Morsomme historier
Intervjuer av ALLE spillere
Presentere ALLE spillere og laget forøvrig
Kommentere motstanderlaget med en fin tone
Etc, etc

Håndballgruppen

Janne Havneraas leder og referent.
Deltakere:
Stian Mikkelborg
Anders Fâltnes
Dag Helge Johnsen
Aina Larsen
Paal Teodor Eeg Lilletvedt

