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1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (13.1.20) 
 Ingen kommentarer 

 
 

2. Økonomi 
 Årsregnskap for 2019 er nesten ferdigstilt. Det viser at klubben går mot et foreløpig 

underskudd på ca. 66 000 kroner. Dette forventes likevel å bli noe mindre når alle tallene er 
på plass 

 Lagene har nå blitt trukket for fjorårets salgsdugnad. Summen vil fremgå av regnskapet for 
2019. 

 Medlems- og treningsavgift blir sendt ut i løpet av februar. Det må jobbes med å ajourholde 
medlemslistene i Klubb-Admin siden det i sin tur danner grunnlag for økonomisk støtte fra bla. 
Kretsen. 

 Budsjettforslag for 2020: dette vil bli lagt frem på årsmøtet i mars. Det knyttes betydelig 
usikkerhet til hvordan det økonomiske grunnlaget for Klubben vil bli utover året. Styret vil 
derfor presentere to budsjettforslag, der det ene vil ta mer høyde for en «worst case» utvikling. 

 

 
3. Hall og Kiosk 

 Hallansvarlig bemerker at det fortsatt er rom for forbedringer når det gjelder renhold og 
opprydding etter vakthold. Her er det nok noen gjengangere blant lagene. Det vurderes å vise 
med bilder hvordan det skal se ut i hallen før man stenger for kvelden. 

 

 
4. Sportslig 

 Treningstider for hall og gymsal er (nok engang) sendt ut. Disse vil gjelde fra uke 6 og 
forhåpentligvis ut vårsesongen. 

 Det vil bli arrangert en foredragskveld med fysioterapeut fra Rosenborgklinikken. Dette vil 
primært være et tilbud til trenergruppen samt spillerne på de eldste lagene. Dato er ute til 
høring, men forventes gjennomført i løpet av februar. 

 Høsten 2019 ble det startet opp treningskvelder for et damelag på Kattem. Etter til dels 
oppløftende oppmøte ser det nå ut til at færre og færre deltar og det vurderes om tilbudet skal 
avsluttes etter denne sesongen. 

 

5. Årshjul og oppgaver 
 Reisecup 2020: støtten til dette formålet er planlagt økt i det kommende budsjettet. Årsaken er 

at det ikke er mange mini-lag som skal på reisecup (Selbu) i år. 

 Hvordan skal støtten fordeles? 
Styret har vedtatt å dekke fullt ut inntil 3 A-kort pr. lag til trenere og/eller voksne ledsagere. I 
tillegg vil det bli gitt støtte til A-kort pr. spiller. Hvor stor den vil bli er i skrivende stund ikke klart 
(jfr. punkt øverst). Matpenger utover det som A-kort gir, dekkes ikke fra Klubbens side. 
 

 

Referat styremøte 

 

 

Dato: 9.2.2020 
Sted: Møterom, Åsheimhallen kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Det har hele tiden vært styrets intensjon at de lagene som deltar på cup i regi av Klubben skal 
få støtte til A-kort (som for 2019). De av lagene som har valgt en egen reisecup får dermed 
ingen kompensasjon fra klubben. Det vises for øvrig til et styrevedtak fra oktober 2019. 

 Etablering av valgkomitè til årsmøtet: det vært utfordrende å få denne på plass pga 
manglende kandidater og engasjement. Leder vil gjøre et siste forsøk ovenfor 
foreldrekontaktgruppa for å prøve å få en komite på beina (ref. innlegg postet på Facebook 
søndag 9.2.20) 

 Kattemdager 7 & 8. mars: disse går som planlagt. Styret stiller med speaker og DJ lik det man 
gjorde under Kattemdagen i november 2019. 

 
 

6. Eventuelt 
 Styret har lenge vurdert å gjøre referatene tilgjengelig for Klubbens medlemmer. 

Vedtak: referatene legges ut på klubbens hjemmeside i en forenklet form og uten å avdekke 
sensitive opplysninger om enkeltpersoner 

 Leder for Fargerik Håndball etterlyser et større engasjement fra styret i Klubben vedrørende 
inkluderingsarbeidet som gjøres, bla. ved deltagelse på seminarer om temaet i regionen. 
Styret tar dette til etteretning. 

 Ett av lagene har bedt om å få dekket et visst antall billetter til Euro 2020 (Håndball-EM for 
menn). Innkjøpet ble foretatt før Klubben kjøpte opp et antall til fordeling blant trenere og 
spillere. Sportslig leder tar kontakt med laget for å avklare saken. 

 
 
NESTE STYREMØTE: torsdag 5.3 kl. 19.30 i Åsheimhallen 
 

  


