
Fellesmøte med lagledere/økonomigruppe og styre i KIL handball 21.11.19 

Tilstede lagledere: Ayla Johansen (Mini), Annie Reppen (J10) Ida Lauten (G10) Geirid Holm (G12) 

Margaret Hammer (dame) Andreas Øie (herre) 

Tilstede Økonomigruppe: Marte Strøm, Karoline Brækkan og Vilma Janauskiene. 

Tilstede fra styret: Line Fallmyr, Astrid Øie Johansen, Torkel Finvik, Margaret Hammer og 

dommerkontakt Thomas Fallmyr. 

Sak 1-19/20 Arrangement 

Line informerer om Kolvereidil.no for lagledere at de finner alt de trenger av opplysninger ang. 

laglederveiledning arr. Veiledning. Alle lag har fått tildelt helger hvor de har arr. i hallen, de må da ta 

kontakt med Astrid for å hente bag som trengs til arr. 

Sak 2-19/20 Dopapir status 

Det har godt veldig bra. Veldig bra oppmøte for uthenting av alle lag. Mangler en del av innvandrerne 

som ikke har hentet ut. Marte tar kontakt med Tove Malm i flyktningetjenesten for å få dette i orden. 

Videre plan for do-papirsalg, f.eks gratis annonse i Ytringen og salg på Julemarked. Torkel Finvik 

snakker med Tor Morten Rosenvinge ang. Julemarkedet og salg av do-papir. 

Sak 3-19/20 Julefest 

Kil handball skal være med å arr. 4.juledagsfest, vi må stille med 20-25 vakter. Linda Mulstad tar 

ansvar for innkjøp. Line tar med vester til vakter. Forslag om at senior stiller som vakter som 

kompensasjon for kontingent, avventer svar mandag 25/11-19. 

Sak 4-19/20 Skadeforebyggende kurs – Sentrum Campus  

Sentrum Campus ønsker å komme og kjøre ett gratis skadeforebyggende kurs for alle særgrupper, 

nærmere info om dato kommer. 

Sak 5-19/20 Egenandeler 

Alle skal betale 200 kr i egenandel på bortekamper. For å unngå kontanter så sender lagleder inn liste 

over spillere som er på kamp inn til Astrid Øie Johansen, så kjører hun ut krav om egenandel til hver 

enkelt spiller på Min Idrett. 

Sak 6-19/20 Lisens 

Trener Må sjekke at alle spillere har betalt Lisens før kamp, hvis ikke får klubben bot. 

Sak 7-19/20 Sparebank1 

De kommer inn som hovedsponsor for Kil handball. Avtale ikke helt ferdig drøftet. Sparebank1 skal 

ha ett arr. i hallen den 7/12-19. Sparebanken står for arr (konkuranser og premier). Kil handball må 

ordne kiosk. Minispillerne skal være maskoter på kampen. Kommer nærmere info om arr senere. 

Sak 8-19/20 Treningskamp 

Ønske fra dommerkontakt at det kjøres treningskamp mellom dame/herre så Ronja og Fredrik får 

trene seg som dommere, foreldre el andre som ønsker får komme og prøve å sitte i sekretæriatet. 

Tanke om å kjøre kveldsmat til alle lag denne kvelden. Astrid og Margaret tar ansvar for innkjøp. 

Sak 9-19/20 Sponsplakater 

Torkel og Thomas skal ordne plakatene i hallen. Dette må være i orden før 7.12. (arr.med 

Sparebank1) 


