Referat
Styremøte KIL håndball 26. mars 2019
Tilstede: Line Falllmyr, Nina Strandval, Astrid Øie Johansen , Sindre Sørhaug og Torkel Finvik,
Margaret Hammer
Nytt styre håndballsesong 2019/20
Leder: Line Pettersen Fallmyr
Nestleder: Nina Strandval
Sekretær: Margaret Hammer
Kasserer: Astrid Øie Johansen
Styremedlem 1: Torkel Finvik
Styremedlem 2: Sindre Sørhaug
Dommerkontakt: Thomas Fallmyr
Økonomigruppe: Linda M.Brøndbo , Marte Støm(jobbes videre for å få med flere til
økonomigruppen)

Sak 1-19/20 Fordeling av arbeidsoppgaver innad i styret
•

Lisenser, omberamming og idrettsregistrering opp mot Region og klubb
Ansvarlig: Nina Strandval

•

Politiattester, utstyrsansvarlig og webansvarlig
Ansvar: Margaret Hammer

•

Jobbe med sponsorer i hall og på drakter
Ansvar: Torkel Finvik og Sindre Sørhaug

•

Dommmeransvarlig og dommerpåmelding
Ansvar: Thomas Fallmyr

•
•
•

Jobbe med barneidrett
Sende søknader på ulike midler for støtte
Arr. ansvarlig i hall og disponerer bag til arr.(samarbeid med Line Fallmyr)
Ansvar: Astrid Øie Johansen

•

Hallansvarlig opp imot kommune og Vaktmester i hall.
Ansvar: Line Fallmyr

•

Buss ansvarlig sjekk ut om det foreligger noen avtale med Henry Flosand ang. flere sesonger
eller om dette må taes ny runde på til ny sesong 2019/20
Ansvar: bussansvarlig

•

Sjekke om det er interesse for herrelaget og sette opp dugnadslistene til KD 19 (Herrelaget
ønsker å hjelpe til på quizen). Sjekke om det er interesse for damelaget og sette opp
dugnadslister til 4 Juledagsfest.

•

Sportslig leder: Avventer

Sak 2-19/20 Årshjul sesong 2019/20
Det er satt opp forslag til nytt årshjul, dette tror vi blir god hjelp for oss å holde god oversikt over
oppgaver som må gjøres måned for måned.
Kick-off-helg
Forslag om å få inn ny inspirasjon til trenere/spillere gjennom sesongen. Line er i dialog med Byåsenakademiet for å få til en KICK-OFF-helg ved sesongstart. Byåsen-akademiet var veldig positive til
dette, måtte bare komme med ønsker om hvordan vi ville ha.
Forslag til KICK-OFF helg Uke 40 (okt). Fokusområder:
• Rekruttering
• Økt med Mini (1-3)
• Samspill G/J10-12
• Angrep/forsvar G/J14
• Forsvar/trekk Senior
Forslag om nok en inspirasjonsdag i jan/feb (underrsøkes nærmere)
Dugnad
• Diskusjon om å forsøke nytt system på loddsalg(ide fra Namsos, Line sjekker opp)
• Forslag om å starte å selge sesongkort/sponsorkort 700kr pr.stk
Organisasjonsplan og Sportslig plan
Dette skal jobbes videre med.
Evalueringsmøter
• Møte med Damelaget 3. april kl.18.00
• Møte med økonomigr. 3 april kl.19.00
• Møte med Herrelaget (avventer dato)
Skjema
Ulike skjema som må ordnes:
• Samtykkeskjema for foreldrene
• Laglederveiledning
• Infoskriv til sesongstart
Ansvar: Astrid og Margaret
Avslutning av håndballsesong 2018/19
Dato: 10. april kl 1700-2100
• Markedsføres på facebook
• Mini kl.17-18
o Premieutdeling til mini etter kamp
• Kl.18.30 kamper mellom foreldre og ulike lag
• Avslutter med seniorkamp
• Premieutdeling lagvis med trenere og lagledere etter kamper.
• Speaker og sekretæriat: Dag Erik og Andreas Marø
• Dommere: Ronja Bakken, Fredrik Ramfjord og Elisabeth Lauten
o Fikse Hummel-t-skjorte i premie for god innsats
• Fotografering av hvert enkelt lag: Kristin Finnestrand
o Margaret i dialog med Kristin ang. gjennomføring av dette.

•

Kiosk
Styret har ansvar for kiosk denne kvelden
o Alle i styret tar med skuffkake hver.
o Gratis saft
o 10-Kroners marked av kaffe, kake og pølse i brød
o (ikke salg av vaffel, potetskruver og sjokolade denne gang)

Nytt styremøte tirsdag 23. april
Sted: Hjemme hos Astrid
Sakliste:
• Påmelding av lag /dommere
• Eks. på laglederveiledning, infoskriv, og samtykkeskjema
• Status trenene/lagledere
• Status keepertrener
• Status sponsorer
• Budsjett
• Oppdatering fra Byåsen-akademiet
• Evaluering av avslutning
• Info fra sonemøte
• Oppdatering IKT(TA.SA)
• Inspirasjonsmoduler fra Region
• Status Sportslig leder
• Miljøtiltak og foreldreengasjering
Sekretær: Margaret Hammer

