Styremøte Kil Håndball 23.april 2019
Tilstede: Line Fallmyr, Astrid Øie Johansen, Sindre Sørhaug, Torkel Finnvik og Margaret
Hammer (sekretær)

Sak 3- 19/20 Påmelding av lag og dommere.
•

Lag som skal meldes på til neste sesong:
Mini, G10-2 lag, J10, G12, G14, J14, Dame og Herrelag

•

Dommere som skal meldes på:
Ronja Bakken, Fredrik Ramfjord og Elisabeth Lauten
Line P. Fallmyr tar ansvar for påmeldingen.

Sak 4-19/20 Status infoskriv, samtykkeskjema og laglederveiledning
•

Samtykkeskjema er i orden, ligger klart på Dropbox

•

Infoskriv til neste sesong. Astrid og Margaret jobber videre med dette.

•

Laglederveiledning.
Må redigere litt ang. ansvarsområder under hall. arr. Må stå konkret hva som
er arbeidsoppgavene til hver enkelt.

Sak 5-19/20 Status trenere og lagledere
•

Herrelaget:
Line har vært i dialog med Kirsti Fjær om hun fortsetter som trener for
herrelaget neste sesong. Kirsti fortsetter ikke, derfor må vi prøve å skaffe
ny trener.

•

Damelaget:
Sindre Sørhaug har sagt ja til å være trener, men ønsker ikke å være alene.
Det som er ønske er at vi får ordnet et trenerteam, 3-4 stk som deler på
ansvaret. Sindre skal spørre aktuelle personer om de ønsker å være med i
ett trenerteam, dette jobbes det videre med.
Styret ble enig om at vi skulle legge ut en etterspørsel etter trenere til
seniorlagene på Kil Håndball.

•

Trenere til aldersbestemte
Trenere til disse lagene er greit, trenger bare litt på fyll for å få til gode
team.

Status Keepertrener
Katarzyna Chwasta er blitt spurt om oppgaven og hun takket ja til
oppgaven som keepertrener til neste sesong.
Sak 6-19/20 Status sponsorskilt i hallen
Sindre og Torkel er godt i gang med jobbing med sponsorer. Vi ble enig om
at Astrid skulle ta kontakt med leder i Badmintongruppen for videre
samarbeid om fordeling av hvilke bedrifter de ulike særgruppene skulle
spørre. Astrid lager et forslag til brev som leveres bedriftene.
Sak 7-19/20 Evaluering av handballavslutning 10 april
Arrangementet gikk som planlagt.
Var veldig bra oppmøte av foreldrene under kampene til mini, men under
kampene til de andre lagene var det veldig dårlig oppslutning av
foreldrene, dette er veldig synd da.
Kiosk og innkjøp- Bra beregning, men det hadde klart seg med 5-6 kaker
Sak 8-19/20 Info fra Sonemøte
Det har generelt vært ett stort tap av spillere i år regionen, det må jobbes
videre med rekruttering fremover.
Det kommer nye regler for B10 og opptil B12 neste sesong
Neste sonemøte blir på Høylandet.
Sak 9-19/20 Oppdatering fra Byåsenakademiet
De kommer uke 40 (5-6. okt)
Line har fått forslag på program fra regionen, det så veldig bra ut.
Vi må jobbe videre med sponsorer til denne kick-off helgen.
Saksliste til neste styremøte i mai.
•

Etterspørre trener til seniorlag

•

Status sponsorer i hall

•

status trenere

•

referat fra møte med dame/herre og økonomigruppe.

•

Inspirasjonskvelder

•

Handballforum

•

Oppdatering av IKT

•

Sportslig leder/Sportslig plan

•

Status påmelding av lag og dommere

•

Kiosksalg neste sesong, hva vi skal selge og priser

