Referat styremøte
Dato: 26.4.2020
Online Microsoft teams kl. 19.00

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

1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (4.3.20)


Ingen kommentarer

2. Økonomi



326 000 på driftskonto pr. april 2020. Ingen store bevegelser siden forrige møte. Av vårens
trenings- og medlemsavgifter mangler det 145 innbetalinger - 45 treningsavgifter og 100
medlemskontigenter.
Leder gjennomgikk budsjettet for 2020 – med justeringer for koronasituasjonen. Det knyttes
som forventet mye usikkerhet rundt budsjettet grunnet situasjonen mange idrettslag nå står i.
Det gjelder inntektssiden så vel som utgiftene. For 2020 må klubben forvente bla. svakere
kiosksalg og mindre inntekt fra treningsavgifter. Det er av betydning for inntektssiden å få
gjennomført en salgsdugnad når høsten kommer. Her vil det bli lagt opp til en ny runde med
kortsalg via samarbeidspartner Celias. Som tidligere år legges det opp til et tilnærmet «nullbudsjett» der inntektene tilsvarer utgiftssiden.

3. Hall og Kiosk


Ingen aktivitet pga. pandemien

4. Sportslig




Liten eller ingen sportslig aktivitet siden myndighetenes nedstenging 16.3. Styret diskuterte
om det skal åpnes for en rolig treningsstart i regi av klubben? Retningslinjer fra NIF og kretsen
åpner opp for utetrening med klare regler for å ivareta smittevernet. Sportslig leder deler
denne informasjonen med trenergruppa på Facebook.
Skal det inngås et sportslig samarbeid med Heimdal for årskullet J04 (J16)?: det ble avholdt et
møte mellom styremedlemmer fra begge klubbene i uke 16. Intensjonen fra Kattem sin side
var å få denne spillegruppen til å forlenge sin tilhørighet i klubben gjennom et samarbeid med
tilsvarende gruppe på Heimdal. Kort oppsummert ønsket Heimdal ikke en slik løsning, men
snarere at spillerne meldte overgang til Heimdal – med de forpliktelser som følger med.
Ulempen for Kattem med en slik løsning er at man da «mister» foreldrene som kan ta del i
vakthold og kiosktjeneste i Åsheimhallen i tillegg til treningsavgiften laget genererer. En annen
utfordring er at flere av jentene er også oppført som dommere i klubben og ved frafall av disse
vil man stå i stor fare for dommermangel og bot fra forbundet. Styret hadde en lengre
diskusjon rundt dette og om det for eksempel hadde vært mulig å søke samarbeid mot andre
klubber i nærområdet, men landet tilslutt på at man ønsket å sette spillernes ønske(?) fremst
og tillate overgang til Heimdal på visse vilkår.

Vedtak: styret godkjenner at spillere og trener fra J04 får søke overgang til Heimdal Håndball
for kommende sesong, mot at foreldregruppen fortsatt påtar seg dugnadsforpliktelser i
Åsheimhallen. I tillegg skal de av jentene som dømmer fortsatt stå som dommere for Kattem
for å minske faren for klubbot.

5. Årshjul og oppgaver


Årsmøte 2020: det ble besluttet å avvente til nye retningslinjer angående samlinger av en viss
størrelse. Foreløpig fastsatt dato for årsmøtet (3.6) står inntil videre. Slik det ser ut nå er det
stor sannsynlighet for at klubben inviterer til et digitalt årsmøte.

6. Eventuelt

NESTE STYREMØTE: MANDAG 25.5.20 KL. 19.00

