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1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (25.5.20) 
 Ingen kommentarer 

 
 

2. Økonomi 
 Klubben har ca. 345 000 på driftskontoen. Siden sist har det kommet to innbetalinger på 

60 000 kroner totalt, hvorav den ene er LAM (lokale aktivitetsmidler) samt et ekstratilskudd fra 
kommunen grunnet koronasituasjonen. 
I tillegg har det kommet inn noen få medlemskontigenter, men fortsatt står flere ubetalt samt at 
man også mangler flere treningsavgifter - totalt utestående ca. 21500 kroner. 

 Det er ikke kommet ny info fra Alliansen rundt fordelingen av grasrotmidler og om Kattem 
Håndball har mottatt sin del siste år. Det synes vanskelig å komme i kontakt med leder i 
Alliansen. Kasserer purrer videre. 

 Lars Gåsø overtar vervet som nestleder og får tilgang til klubbankortet. Leder ordner med 
rettigheter og fullmakter etter at sommerferien er unnagjort. 

 

 

3. Hall og Kiosk 
 I år har vi sagt oss villig til å sitte hallvakt gjennom deler av sommeren (ref. sak og vedtak 

siste styremøte). Slik det ser ut nå har lagene tatt ansvar og dekket de fleste ukene. Unntaket 
er uke 31 der det fortsatt er litt uavklart. Tidsrommet for vaktene er mandag – torsdag, kl 17-
22. 

 Hallkontrakt for neste idrettsår er sendt ut og er gjeldende fra 24.8 (normalt fra 1.9) Kattem 
håndball fikk medhold i sin klage på tildelt tid for hallvakt. Det betyr at klubben får fortsatt 
hallvaktene i helgene og kan dermed videreføre kiosksalget og inntekten det genererer. 
Trondheim Cricketklubb får ukedagene mandag til torsdag, mens Kattem Fotball er ute av 
dette samarbeidet. 

 

 
4. Sportslig  

 Man forventer oppstart av sesongen som vanlig i september/oktober. Slik det ser ut nå blir det 
seriestart etter høstferien, altså medio oktober. Grunnet koronasituasjonen er alle datoer litt 
svevende enda. Her må klubben følge utviklingen og informasjonen fra kommunale 
helsemyndigheter. 

 Allidrett: her har tilbudet vært litt haltende den siste tiden og styret har mottatt tilbakemeldinger 
på at det er rom for innstramminger og forbedringer. Det har til dels vært stor utskifting på 
trener- og veiledersiden som har medført at ikke alle har vært like fornøyd med innholdet på 
treningskveldene. Styret vil forsøke sammen med ansvarlige for Allidretten å etablere et bedre 
rammeverk over hva den skal inneholde og hvilke mål som skal ligge til grunn for aktiviteten. 
Mye av denne jobben står og faller på en kontinuitet på trenersiden og gjerne da personer 
med pedagogisk bakgrunn. 

 

Referat styremøte 

 

Dato: 22.6.2020 
Online Microsoft teams kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Det er en kjensgjerning at det har vært vanskelig å holde guttene i klubben og flere guttelag 
har falt fra de senere år. Kattem er en liten klubb og har ikke ressursene som for eksempel 
Kolstad kan tilby. Det som klubben vil gjøre også i år er å annonsere aktivt via sosiale medier, 
flyers på skolene, eventuelt også få delt info via «meldeboka». I tillegg foreslås det også blant 
annet å lage en «guttekveld» der de nye unge spillerne får trene sammen med G08 – som nå 
er klubbens eldste guttelag. Videre ønsker man å se på muligheten for å hyre inn et par av 
spillerne fra Kolstad Elite litt senere ut på høsten. Håpet er at dette kan være et lite bidrag for 
at flere gutter forblir i klubben og i håndballmiljøet. 

 
 

5. Årshjul og oppgaver 
 Evaluering av digitalt årsmøte 2020: styret er av den oppfatning at årsmøtet ble loset greit i 

havn. Man kunne ha savnet mere diskusjon og spørsmål rundt noen av punktene, men det 
kan selve møteoppsettet ta noe av skylden for. Siden dette er nytt for de fleste ønsker styret å 
foreta en undersøkelse om dette evt. skal gjentas/videreføres til neste år. Leder lager et 
spørreskjema hvor man blir bedt om en tilbakemelding. 
 

 
6. Eventuelt 

 Flytting av utstyrslager: klubben har en del artikler og dugnadsmateriell lagret hos avgått 
nestleder. Styret ønsker å sjekke rundt etter andre lagringssteder. Klubben leier fortsatt et rom 
i fotball-klubbhuset, men dette har sist vinter vært omgjort til utstyrsbod i forbindelse med et 
klubbprosjekt. Der har det vært liten eller ingen aktivitet og styret må avgjøre om det skal 
avvikles. Vi undersøker med «prosjektleder» før avgjørelse tas. 

 
 
 
NESTE STYREMØTE: MANDAG 31.8 KL. 19.00 
 

  


