Referat styremøte

Dato: 18.1.2021
Online Microsoft teams kl. 19.30

TILSTEDE: Knut Erik Sandsund, John O. Johansen, Christian Wattengård, Johanne Berg og Lars
Gåsø

1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (26.11.20)


Ingen kommentarer

2. Økonomi


Pr. januar står det ca. 717 000 på driftskonto. Av større bevegelser kan nevnes ekstra
overføring fra NIF på 80 000 kroner. Dette er ekstramidler grunnet pandemisituasjonen. I
tillegg er det innbetalt treningsavgifter for høsten 2020 og en mindre grasrotandel fra klubbens
eget org.nummer på ca. 4500 kroner.

3. Covid-19 situasjonen


Koronasituasjonen er fortsatt uavklart og noen av lagene er berørt direkte eller indirekte. I
skrivende stund er J2008 er i karantene pga. utbrudd på Kattemskolen. G08 er i samme
situasjon. Ellers avventer styret nye retningslinjer for idretten fra Trondheim Kommune i løpet
av uke 3. Disse vil bli meddelt klubbens spillere og trenere straks de foreligger.

4. Hall og Kiosk


I ukene før jul var det fortsatt aktivitet og bruk av hallen til treninger, men det registreres
fortsatt mangelfull oppfølging av smittevernsrutiner og generelt renhold. Arbeidsbelastningen
på hallansvarlig er derfor betydelig og hun har signalisert at hun ønsker å gi seg etter
sesongen.

5. Sportslig




Styret har fått spørsmål om å kjøpe et treningstilbud gjennom plattformen «Learn Handball».
Her tilbys det et stort antall treningsøvelser og tips fra kjente håndballprofiler som klubbens
trenere kan dra nytte av.
Styret ser verdien av dette og har enstemmig vedtatt å gå for «premium klubb»-alternativet.
Kostnaden er beregnet til ca. 12.900 kroner pr. år.
Det er ellers moderat treningsaktivitet blant lagene siden avslutningen før jul. I en tid der det
snakkes om økt fare for frafall blant unge i idretten, er det er gledelig å merke seg at noen av
lagene har fått tilgang på spillere.

6. Årshjul og oppgaver


Årsmøtedato 2021: ifølge sentrale retningslinjer skal idrettslag ha avholdt et årsmøte innen
utgangen av mars 2021. Styret velger også i år å gå for en digital utgave etter mønster fra i
fjor med muligens et teamsmøte mot slutten av årsmøteperioden. Foreløpig startdato settes til
mandag 15.3 tom. 25.3.



Valgkomiteen vil bli bedt om må komme sammen for å finne kandidater til de to vervene som
er på valg til årsmøtet. På et tidligere foreldekontaktmøte ble det bestemt at
komitèmedlemmene utpekes fra lagene J06, J08 og J09.

7. Eventuelt

NESTE STYREMØTE: 15.2.21 kl. 19.00

