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1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (15.10.20) 
 Ingen kommentarer 

 
 

2. Økonomi 
 Pr november står det 613 000 på driftskonto til klubben. Likviditeten anses å være 

tilfredsstillende akkurat nå. 

 Alle lagene er trukket for dugnadssalget i høst. Netto overskudd er forventet å bli mellom 45-
50 000 kroner. 

 Treningsavgift for høsten 2020 blir sendt ut de nærmeste dagene. Det er fortsatt ubetalte 
medlems- og treningsavgifter blant medlemsmassen, men ikke større antall enn foregående 
perioder. 

 Kiosksalget har vært nedstengt over en lengre periode pga pandemien. Det kan nå søkes til 
Idrettsforbundet om tapte forventede inntekter. Det må søkes innen 15.1.2021. 

 Klubben har ikke mottatt tippemidler (grasrotmidler) fra Alliansen for hele 2019. 29.10.20 ble 
det etablert et nytt styre i Alliansen som vil ta tak i dette og forsøke å få oversikt over blant 
annet de økonomiske disposisjonene. I henhold til fordelingsnøkkelen mellom de ulike 
idrettene tyder utregninger på at Kattem Håndball mangler ca. 60 000 kroner. 

 
 

3. Covid-19 situasjonen 
 Siden pandemien berører driften av klubben i stor grad,settes dette opp som et midlertidig fast 

punkt på agendaen fremover. 

 Fra og med uke 48 tillates ikke publikum i kommunale haller under kampavvikling. Denne 
ordningen gjelder i første omgang frem til 15.1.21. Kamper og treninger går ellers som 
«normalt» såfremt retningslinjene for smittevern ivaretas. 

 Ellers er det litt bekymringsverdig at det ikke går mer av antibac-sprit som er delt ut, både til 
de ulike lagene og det som er tilgjengelig i hallen for overflatedesinfisering. Blir 
smittevernsrenholdet utført godt nok? 
 

 

4. Hall og Kiosk 
 Kiosken åpnes ikke for bruk slik smittereglene er nå. Det er ikke praktisk mulig å overholde de 

innenfor det avgrensede området som kioskarealet utgjør. Tapte inntekter av kiosksalget kan 
nå søkes dekket av NHF (se punkt over under økonomi). 

 I forbindelse med endring av baneoppsettet/spillesystem for årsklassene J/G 9-10 (spillere 
født 2010 el. senere), må Åsheimbanen merkes opp manuelt for hver kamp. Klubben har fått 
beskjed om at det høyst sannsynlig ikke blir ny permanent oppmerking inntil det skiftes nytt 
dekke. Etter de nye bestemmelsene skal kampene spilles på såkalt kortbane. Klubben har fått 
tilsendt et oppblåsbart mål som brukes i tillegg til det ene fastmonterte og banen merkes med 
maskeringstape som fjernes etter endt kampavvikling. 
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Dato: 26.11.2020 
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5. Sportslig 
 Sportslig leder har valgt å tre ut av sitt verv i klubben. Hun vil likevel bidra inn mot sportslig 

utvalg i en periode fremover. Varamedlem Johanne Berg har takket ja til å tre inn i styret frem 
til neste årsmøte. 

 Det diskuteres blant flere av lagene om de skal avlyse/utsette de siste kampene før jul for å 
unngå karantenetid i juleferien. Styret avventer ut uke 49 før man eventuelt tar en beslutning 
på klubbnivå. 

 Status for kampavvikling med Kattem Håndball som arrangør søndag 29.11 og 6.12: det ser ut 
til at lagene som er berørt av dette har nødvendig mannskap på plass og kan ivareta 
kampavvikling på en tilfredsstillende måte. Det letter gjennomføringen at kommunen også 
nedla forbud mot publikum i hallen under kampene. 

 Reisecup 2021: Steinkjer har sendt ut invitasjoner til neste års cup og satser i utgangspunkt 
på å gjennomføre som vanlig i løpet av april måned. Foreløpig avventer vi da styret er av den 
oppfatning at pandemien fortsatt vil være uavklart våren 2021. 

 
 

6. Årshjul og oppgaver 
 Info: den tradisjonelle avslutningsfesten for minihåndballspillerne ble tidligere i år avlyst pga. 

pandemien. Nå har likevel hver spiller fått utdelt sin ball + at lagene har fått noen baller til 
fellesbruk. 

 
 

7. Eventuelt 
 Styret har fått forespørsel om å skaffe nye bortelagstrøyer. Det er besluttet å bestille opp nye 

draktsett til de største lagene, dvs. J06, 07 og J/G08. Farge: sort 
 
 
 
NESTE STYREMØTE: 14.1.21 kl. 19.30 
 

  


