
 

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

 

1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (26.4.20) 
 Ingen kommentarer 

 
 

2. Økonomi 
 Pr. mai står det 284 000 kroner på driftskonto. Siden forrige styremøte er det utbetalt 

trenerlønninger i henhold til inngåtte avtaler. Ingen avkorting pga koronasituasjonen, jfr 
styrevedtak fra mars 2020.  

 Det er kommet inn et beløp på ca. 11600 kroner merket grasrotandel. Det skyldes at Kattem 
Håndball også står som grasrotmottaker utenfor Alliansen. Det knyttes usikkerhet til om 
håndballen har fått overført sine andeler fra Alliansen slik avtalen skal være. Kasserer sjekker 
ut hva som er tilfelle. 

 Årets reisecup til Steinkjer er avlyst for. Klubben har betalt inn en betydelig sum for 
deltagelsen og vil få denne refundert. I skrivende stund er det usikkert når det vil skje. 
 

 

3. Hall og Kiosk 
 Etter en lengre periode med stengte idrettshaller vurderer man nå å re-åpne disse. Trondheim 

Kommune har bevilget 200 000 ekstra kroner for å få halldriften på fote igjen. Klubben har blitt 
forespurt om vi kan stille med vakthold under sommer-ukene, altså i perioden fra skoleslutt 
tom 24.8.20.  

 
Vedtak: styret vedtar å stille seg positiv for å få til dette, men vil presisere at vi ikke kan stille 
med vakthold i juli måned. Leder gir tilbakemelding til kommunen. 

 

 
4. Sportslig 

 Noen av lagene har startet treninger igjen, primært de to største jentelagene J06 og 07. 
Aktiviteten blant resterende lag er veldig varierende. 

 J04 er nå formelt oppløst og spillerne fristilt til andre klubber og aktiviteter. Lagskontoen er 
avsluttet. 

 Trenerkabalen for neste sesong er uendret siden det ikke har kommet signaler om at noen 
ønsker å fratre. For øvrig er det stor usikkerhet til hvordan sesongen 2020/21 vil arte seg, selv 
om man nå sakte åpner opp igjen etter koronanedstengingen. 
 

 

5. Årshjul og oppgaver 
 Årsmøte 2020: årsmøtet vil starte opp 3.6 som planlagt, men da KUN i digitalt format. Møtet 

vil gå over flere dager fra 3.6 tom. 15.6. Innlogging vil foregå på www.digitalearsmoter.no. Alle 
saksdokumenter vil bli lastet opp og gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer der. For å 
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stemme ved årsmøtet må man være fylt 15 år, ha vært medlem minst èn måned samt ha 
betalt medlemskontigenten. 
Tanken bak en slik løsning er at det forhåpentligvis kan heve engasjementet blant 
medlemmene og at terskelen for å uttale seg blir ansett som lavere. I tillegg kan man nå ut til 
flere siden man ikke gjør seg avhengig av èn bestemt dag og tidspunkt. Styret vil foreta en 
evaluering av møteformen etter at det er avsluttet. 
Kasserer ordner listene over medlemmene som kan delta på møtet, mens sekretær ordner 
revisorer og vitner som skal underskrive regnskapet og møteprotokollen. 

 Salgsdugnad 2020: i tråd med de to foregående år skal det også i år bestilles og selges 
kortpakker til inntekt for klubben. Etter tilbakemeldinger fra fjorårets salg har styret besluttet å 
kjøpe inn hverdags- og bursdagskort – siden de var mere lettsolgte. Disse bestilles i et antall 
på 1000 pakker som utløser 150 ekstra gratis bonuspakker fra Celias. 

 
 
6. Eventuelt 
 
 
 
NESTE STYREMØTE: MANDAG 22.6. KL. 19.00  
 

  


