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1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (22.6.20)


Ingen kommentarer

2. Økonomi





Over 400 000 kroner på driftskonto. Likviditeten er tilfredsstillende pt, men budsjettet må
vurderes fortløpende utover høsten da aktivitetsnivået er usikkert pga. koronasituasjonen.
Trondheim Kommune har overført 150 000 kroner for hallansvaret for våren 2020. 65 000 blir
fordelt videre til Kattem Fotball.
Klubben mangler innbetalinger på 23 trenings- og 40 medlemsavgifter for våren 2020. Det er
sendt ut purringer, men det synes vanskelig å få inn de siste beløpene. Mye kan nok tilskrives
koronasituasjonen og lavere aktivitet i klubben.
Det er kommet inn 18 000 fra Klubbens egen grasrotoppføring mens det enda ikke er overført
noe via Alliansen. Styret er kjent med at det er overført midler fra Norsk Tipping til Alliansen,
men at videre fordeling ut til de respektive idrettene ikke har skjedd. Styret forfølger saken
videre og vil i første omgang kreve å få avholdt et årsmøte i Alliansen.

3. Hall og Kiosk








Åsheimhallen er nå åpen for treninger og timeliste er sendt til lagene. Det ligger omfattende
informasjon ute på Kattem håndballs hjemmeside vedrørende smittevernstiltak, som alle lag
skal ivareta og følge. Hvordan seriestarten vil forløpe i hallen må vi komme tilbake til. Spesielt
gjelder dette i forhold til å åpne opp for tilskuere og samtidig opprettholde muligheten for
smittesporing ved et eventuelt utbrudd. Kattem gymsal åpnes for treninger fra mandag 7.9.
Her er det utformet egne retningslinjer for smittevern som også er tilgjengelig på klubbens
hjemmeside.
Styret har vedtatt at klubben står for innkjøp av håndsprit og vil i første omgang kjøpe og dele
ut 0,5 liters flasker til alle lag. I tillegg vil de også få utdelt tørkepapir til rengjøring av
overflater, håndtak og diverse utstyr etter endt trening.
Styret har fått spørsmål om muligheten for å streame hjemmekamper hvis foresatte ikke får se
kampene i hallen. Her vil det være mange hensyn å ta og styret velger å utsette saken til
neste møte.
Kameratelling i Åsheimhallen: som et prøveprosjekt vil kommunen sette opp et kamera for å
telle antall personer i hallen. Årsaken er å se hvilke lag som møter/ikke møter opp til
treningsavtaler og dermed få en bedre utnyttelse av hallflaten. Dette vil ikke komme i konflikt
med gjeldende GDPR-reglement.
Trondheim Cricketklubb har overtatt vaktholdet i ukedagene. Så langt har oppstarten gått greit
selv om det har vært henvendelser mot hallansvarlig i klubben angående rutiner og
retningslinjer.

4. Sportslig











Oppstart av serien vil skje etter høstferien, med de første kampene lørdag 17.10. Her kan det
oppstå ekstra utfordringer med smittevernet siden noen av kampene er satt opp med liten eller
ingen tid i mellom. Dette må man likevel håndtere etter beste evne hvis slike tilfeller skulle
oppstå.
J14 (født 2006) sliter med for få spillere og hadde planer før sesongen med et samarbeid med
J13. Dette har strandet av ulike årsaker og sportslig leder har dermed kontaktet Flatåsen.
Signalene derifra er positive og de virker interesserte i å komme oss i møte.
Det har lenge vært et betydelig dommerunderskudd i Trondheim og regionen generelt. Dette
gjelder også i Kattem håndball for kommende sesong. Slik kvoten på godkjente dommere
beregnes ligger klubben an til å få en bot for manglende dommerdekning. I skrivende stund
har klubben 3 dommere på blokka, men det er bare èn som er godkjent med politiattest og
kurs.
Etter det styret kjenner til vil Kattem Fotball slå seg sammen med Heimdal. Sammenslåingen
vil foregå gradvis, men sannsynligvis gjennomføres innen de neste par årene. Årsaken er
spillerlogistikken og for mange lag på et snevert område på denne siden av byen. Hvordan
dette vil berøre håndballgruppen må man eventuelt ta stilling til på et senere tidspunkt.
Oppstart for 6-åringene (G/J-2014) vedtas utsatt inntil videre.
Kick-off 2020/21: i lys av koronapandemien avlyses dette for i år.
Allidretten har fått ny leder. Vedkommende ønsker å utsette oppstarten til nyåret 2021 - dels
pga. koronasituasjonen og dels for å få på plass en bedre organisering av tilbudet.

5. Årshjul og oppgaver





Salgsdugnad høsten 2020: her har styret gjort nye vurderinger med tanke på hvor lurt det er å
gjennomføre en aksjon som innebærer oppsøkende dørsalg. Alternativet er å prøve å få til en
løsning med forhåndsbestilling fra medlemmene/lagene før bestilling til Celias. Det vurderes
også ny salgsartikkel i form av gaveposer og ikke kortsalg som tidligere. Sekretær tar kontakt
med Celias for å sjekke vare- og leveringsstatus.
Minihåndball-turnering for 2021: denne har pleid å gå av stabelen mot slutten av januar, men
styret avlyser denne for inneværende sesong.
Avslutning for minihåndballspillerne for siste sesong: premier og oppmerksomhet deles ut på
en trening i løpet av høsten. Medlemmer fra styret vil stå for bestilling og organisering av
denne overrekkelsen.

6. Eventuelt



Utstyrsbua i fotballklubbhuset: ingen avklaring hva vi gjør med dette rommet pr.nå. Styret tar
kontakt med initiativtakerne for å sjekke status.
Søknad fra J13 (født 2007) angående søknad om sponsorstøtte: søknaden godkjennes så
lenge den ikke kommer på kant med andre sponsorer til klubb eller forbund. Leder tilskriver
laget med styrets beslutning.
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