
 

 
TILSTEDE: Knut Erik Sandsund, John O. Johansen, Christian Wattengård, Line Nyrønning, Hanne 
Fallrø, Jan Thomas Lie 
 

 

1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (9.12.19) 
 Ingen kommentarer 

 
 

2. Økonomi 
 Kasserer ga styret en kort orientering om hvor store beløp som er tilgjengelig på driftskonto og 

sparekonto. Pr. januar 2020 var det henholdsvis 301 000 og 212 000 kroner. 

 Klubben har enda til gode å trekke lagene for salgsdugnaden som ble gjennomført høsten ’19. 
Dette vil nå bli gjort i løpet av kort tid. 

 Leder gikk gjennom budsjettforslaget for 2020. Styret slutter opp om forslaget med noen få 
tilleggskommentarer og endringer. 

  
 
3. Hall og Kiosk 

 Fra hall og kioskansvarlig uttrykkes det litt bekymring for manglende opplæring vedrørende 
vaktholdet vi utfører. Det gjelder i ukedagene (fotballgruppa) så vel som i helgene når 
håndballen har ansvaret. Hallansvarlig tar fortløpende vurdering av dette hvis det kommer 
avviksrapport fra Trondheim Kommune og tar det videre med lag(ene) det gjelder. 

 Høyttalerne i hallen er i dårlig forfatning. Klubben ønsker å bytte ut noen av dem og har sendt 
forespørsel til TK. 

 Fordeling til lagene av overskuddet i kiosken: 
Vedtak: lagene som har deltatt på dugnad i kiosken får utbetalt 2000kr til lagskontoene.   

 

 
4. Sportslig 

 Det har vært mange endringer i halltid-fordelingen fra høsten 2019. Det skyldes en anstrengt 
hallsituasjon i kommunen. Slik fordelingen er i Åsheimhallen nå, er de fleste lagene i klubben 
rimelig fornøyde. Noen utfordringer finnes det fortsatt, men disse blir forsøkt løst etter beste 
evne. 

 Klubben har gjennom deler av høsten 2019 knyttet til seg en trenerressurs fra Kolstad spesielt 
rettet mot våre målvakter. Hun fortsetter sitt engasjement utover i 2020 for å trene/støtte våre 
keepertalenter. Innsatsen rettes særlig mot målvaktene på de eldste lagene, men tanken er at 
hun på sikt også kan trekkes inn mot de yngre årsklassene. 

 
 

5. Årshjul og oppgaver 
 Minihåndball-turnering 25.1: pr 13.1 er få lag påmeldt pga. konkurranse fra andre cuper 

samme helg. Styret avventer utviklingen til neste uke og tar avgjørelse om cupen går som 
planlagt eller om man velger å avlyse 

 Valgkomite til årsmøtet: det jobbes med å skaffe kandidater og forespørsler er sendt rundt til 
ulike personer knyttet til klubben.  

 

Referat styremøte 

 

 

Dato: 13.1.2020 
Sted: Møterom, Åsheimhallen kl. 19.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dato for årsmøtet i klubben settes til onsdag 25.3 kl. 19. Hvor det skal avholdes blir bestemt 
på et senere tidspunkt. 

 
 

6. Eventuelt 
 Fra NIF er det utsendt krav om at alle idrettslag skal tilpasse sin lovnorm i henhold til NIF sitt 

regelverk. Den nye lovnormen skal gjelde fra 1.1.20 og vil innebære noen små og større 
endringer. Noen av de viktigste nevnes her:  

 
  - Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling til styret, komiteer og grupper som klubben velger å 
 oppnevne for lengre eller kortere varighet. Kjønnsammensetningen skal stå i forhold til 
 sammensetningen av medlemsmassen forøvrig.  
 - Stemmerett: man kan ikke lengre stemme på vegne av andre til årsmøtet. Ergo er fullmakter ikke 
 lenger tillatt ved avstemminger på for eksempel et årsmøte. 
  - Protokoll (referat) fra styremøtene skal være tilgjengelig for alle lagets medlemmer. Her må vi finne 
 riktig kanal og format 
  - Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Der det finnes daglig leder skal også 
 han/hun signere. 
  - Alle lag skal ha et kontrollutvalg bestående av tre personer. Kontrollutvalgets oppgaver står 
 nærmere beskrevet i det nye regelverket. 

 
vedtak: styret vedtar å innlemme den nye lovnormen med de endringer som beskrives i sin 
eksisterende klubblov. Denne blir gjeldende fra 1.1.20. Ny klubblov gjøres kjent for alle 
medlemmene så raskt det lar seg gjøre. 

 Reisecup 2020: hvor mye og hvordan skal støtten til spillerne/lagene fordeles? 
I budsjettforslaget for kommende år er beløpet til reisecup lik den for 2019. Med bakgrunn i at 
årets reisecuper er innenfor fylket forutsetter man at lagene ordner transport tur/retur på egen 
hånd. 

 
Vedtak: styret vedtar enstemmig at vi legger oss på samme linje som i fjor. Det vil si at det gis 
en viss sum til deltagerkort pr. spiller, samt at trenere får dekket sitt A-kort i sin helhet. Dette 
gjennomføres også for de yngste lagene som deltar på reisecup. 

 
 
 
NESTE STYREMØTE: søndag 9.2 kl. 19.00 i Åsheimhallen 
 

  


