
                                            Styremøte 31/8-21 

Tilstede; Petter, Marte, Linn, Lina, Lena og Sindre. 

 

Saksliste: 

1. Herre- og damelaget. 

2. Hallen. 

3. Trenere. 

4. Jenter og gutter 9-10 år. 

5. Loddtrekking. 

6. Dommere. 

7. Barnehandballseminar. 

8. Kurs. 

9. Dopapir. 

10. Terminlistene. 

11. Learn handballappen. 

 

 

Sak 1. 

Har lagt ut på fb, noen sier ja, noen kansje. 

Dialog med Rørvik, men mangler spillere der også. Finner en løsning etter hvert. 

Invester i trening hvis noen vil bare ha det, kansje vi får spillere etter hvert av det. 

 

 

Sak 2. 

Mulig og starte opp med trening allerede nå, det meste er ferdig. Kan være noen 

aldersgrupper som ønsker og ha trening 2 ganger i uken, eventuelt ha blandingslag. 

Tider vi ønsker og ha i hallen er; mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

 

 

Sak 3. 

Trenere må på plass, har noen men de ønsker flere sammen med seg. Foreldrerullering 

var en mulighet der det var ønskelig. På J13 mangler det trener, men ved den alderen 

kan de ha betalt trener. Kan ordne ett styrevedtak om at det skal betales trener, skal 

legge inn forslag på dette, også på G13. Eventuelt at det økes treneravgift ifra neste år. 

 

 

Sak 4. 

Har oppblåsbare mål, men må ordne noe annet enn sandsekkene som vekt/støtte. Skal 

sjekkes om dette har blitt ordnet. 

 

 

 



Sak 5. 

Må legges ut på hovedsiden om at premiene er trukket og at vedkommende blir 

kontaktet. Legger også ut hvem vi har fått premier fra. 

 

 

Sak 6. 

Legger ut på fb om det er noen som er interessert i og døm. Kurs i Steinkjer 4/10, blir 

betalt av klubben. 

5/9 er det dommerbarnehandballkurs i Bindal, Få ut fortest mulig på nettsiden for å se 

om noen er interessert. 

 

 

Sak 7. 

Lena legger ut på trenersiden. Påmeldingsfrist er 12/9, foregår den 24-25/9. 

Trenermateriell; så kan være en gulrot for trenerne. 

 

 

Sak 8. 

Utdannelse av trenere og dommere. 

Kansje noe for barna, noe ala Byåsenakademiet, Petter skal sjekke. 

Var noen i fjor, alle de blir kontaktet automatisk. Petter legger ut på trenersiden. 

 

 

Sak 9. 

Blitt prisøkning, så må bestilles fortløpende. 

Må finne ny lagringsplass, men bruker samme lager foreløpig. 

 

 

Sak 10. 

Terminlistene tar vi når de kommer. 

 

 

Sak11. 

Prøver 1år på premiumabonnementt. Han kommer og holder ett kurs på alle trenerne 

på appen. Lena gir beskjed om at vi starter opp i september. 

 

 

Neste styremøte om ca 1mnd. 


