
                                 Styresmøte 10/9-20 

Saksliste; 

1; Tilbud om nytt dopapir 

2; Kompansering styresmedlemmer 

3; Søknad om midler av utstyr 

4; sponsor 

5; Kjøp av høyttaler 

6; Genser trenere 

7; Byåsenakademiet 

8; Fargerik handball 

9; Keepertrener 

10; Koronakurs 

11; Sunnere mat ved kiossalg 

12; Infoskriv skoler 

13; Møte økonomi 

14; Korrigering veileder, lagleder/ arrangement 

15; Årshjul 

 

 

Sak 1; Tilbud om avtale med europris om dopapir. Tjener bedre på en avtale med europris. Men kan 

kjøpe selv, når handball er tomme, så ikke så gunstig for oss. Fortsetter avtalen med de vi har, 

eventuelt prøve europris etter jul. Skal sjekkes ut pris kontra det vi har nå. 

Har fått inn det vi bestilte etter kolvereiddagene, vurdere og lage ett fbinnlegg om at det kan 

begynne å selge allerede nå. 

 

Sak 2; Fotball skal ikke ha på sittende styre, vurderer ved neste styre. 10.000 kr hvis det skal være 

noe effektivt for å få folk til å ta verv, de posisjonene som er vanskligst. Bør være noen krav hvis det 

skal bli betalt. Revider listen over oppgavene til neste år. Ta en vurdering over oppgavene til sportslig 

leder, se om det er gjennomførbart. Send søknad til hovedlaget, de må ha det i papirene om at det 

skal kompaniseres.  

Ha handballgruppa i drift, må også se om vi har råd til det. Søke om midler. Når det blir ny hall har vi 

muligheter til flere arrangementer. Men avventer å ta en avgjørelse, tar det opp med hovedlaget 

først for å høre hvordan andre lag gjør det. 

 



Sak 3; Margaret har snakket med Jon, men de hadde ikke mye. Må se på nettsiden. Kan søke om 

10.000 til dette, så da like greit å fylle opp kvoten. Flere bruker Holland, mye utstyr og får bruke 

klubbrabatt. Tar dette opp med hovedlaget om å bruke de istedet for ksport. 

Nif har egen kollesjon, men har hummel-avtalen i ennå noen år. Kansje en kundekveld med Jon Bøe 

hadde vært ett bra tiltak. 

 

 

Sak4; Få opp skiltene i hallen. Kan ikke sende noen krav nå for 2020. Komunnen har ansvaret i 

nyhallen. Få inn inntekter på andre måter, eventuelt flaskeinnsamling. Informer på foreldremøter at 

det blir litt dugnader framover 

Flaskeinnsamling ble det enighet om så det tar vi like etter sesongstart. Legges ut på fb når vi 

kommer og henter, Senior tar først og junior etter jul. 

 

 

Sak5; Pengene av loddsalget skal bli brukt på en høyttaler. Sindre sjekker ut med Power om pris 

 

 

Sak 6; Ble bestemt at trenerne skal få genser, med navnet sitt på ryggen. Lena sjekker ut dette.  

 

 

Sak 7; Bra opplegg i fjor. Tar hvert lag , så blir innafor koronareglene. Send en sporeførsel og hør. Ble 

enighet om å prøve 17 oktober hvis det passer for dem. Kan trekke flere til og komme og prøve 

handball. Hvis det går igjennom utsetter vi søknaden om midler til utstyr. 

 

 

Sak 8; Hovedsak innvandrere, søk om midler iforhold til integrering. Snakk med Tove Malm, få 

kontakt med trenere. Verdt å ha en trener som kan språket, snakk med hun som har ansvaret i sonen 

deretter Tove. 

 

 

Sak9; Kjell Lindegjerdet har blitt spurt før, men kan spørres igjen. Helge Kvalø og Tove Eide kan også 

spørres, Margaret får oppgaven med å spørre. 

Kan komme en dag i uka, eller bare komme innom. Få vite noen øvelser, så kan det brukes. 

 

 



Sak 10; Samme kurs som Nif, Line skal inn og ta den for å se om det er samme. Er det samme trenger 

ikke de som har tatt via fotball å ta den igjen. 

Trenere tar kurset først og ordner politiattest. Alle i styret må også ordne politiattest. 

 

 

Sak11; Ønske om sunnere mat ved arrangementer da vi er en helsebringende kommune. Lag en 

innholdsliste som kan sendes rundt. Prøvde fruktsalg i fjor, men mesteparten ble kastet. Nå legger vi 

ikke mye vekt på dette da det er veldig strengt pga korona, så vi satser mer på dette etter at 

koronaen har roet seg. Alle får i oppgave å tenke på dette, og nå sjekker vi ut hva vi kunne ha solgt 

som er enkeltpakket. 

 

 

Sak 12; På skolene, målet er og få opp rekrutteringen. G12 bør få flere spillere, så det fokuseres på 

først. Snakk med trener og lagleder, Jane kunne dra rundt på skolene. Lena får ansvaret for 

infoskrivet. Hvis det skulle være spillere som ønsker å begynne, men vi har ikke lag så skal det 

tilrettelegges så det kan bli mulig. 

 

 

Sak13; Astrid tar ansvaret for dette. Den som vil kan få begynne og selge dopapir nå. Astrid eller 

Marte Strøm er kontaktpersoner for de som skal hente ut. Thomas har en storbil tilgjengelig, så kan 

sendes en mld når de som allerede har kjøpt, vil ha det kjørt ut. Flaskeinnsamling tar økonomigruppa 

ansvaret for. 

 

 

Sak14; Arrangemang bør oppdateres, skulle være en app, men ikke sett noe til det. Spriten står 

kommunen for. Må inn med koronareglene, og tribunen må merkes før oppstart. Mangler ett mål, 

oppblåsbare mål må settes fast; kommunen har ansvar for og sette dette fast. Ikke satt på varme og 

ventilasjon, men dette har blitt meldt fra om. Justeringene settes på vent, Line skal ta dette. Line skal 

sende en mail om at det ikke skal betales kontingent på senior før oppstart. 

 

 

Sak15;  Årshjulet skal redigeres, men vanskelig å gjøre når vi ikke vet hvordan sesongen blir.  

Oppstart barn uke 42. Miniturnering en dato i februar. Få til en sosial kveld for hvert lag. 

Minimaskoter vil vi fortsatt bruke og seniorhospitering skal det fokuseres på. 

 

 

 


