Referat styremøte

Dato: 15.2.2021
Online Microsoft teams kl. 19.00

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

1. Godkjenne referat fra forrige styremøte (18.1.21)


Ingen kommentarer

2. Økonomi



Pr. februar står det 693 000 kr. på klubbens driftskonto. Siden forrige møte har det ikke vært
større inn- og utbetalinger.
Medlemsavgift for inneværende år blir straks sendt ut. Det avventes noe med vårens
treningsavgift slik at ikke begge kommer samtidig. Fra høstens 2020 er det fortsatt utestående
23 900 kroner i treningsavgift. Det er i tillegg lagt ned trenings-og spilleforbud for tre spillere
pga. manglende innbetalt spillerlisens.

3. Covid19-situasjonen




Fra Trondheim Kommune er det utsendt et informasjonbrev med beskjed om at idrettsbygget
på Dragvoll blir gjort om til vaksinesenter. Det betyr at studentene som normalt bruker bygget
blir for en viss periode tvunget ut i det ordinære hallmarkedet i kommunen. Høyst sannsynlig
blir Åsheimhallen berørt i større eller mindre grad, men her må bare avvente til nærmere
beskjed kommer.
Det er fortsatt kampstopp for breddeidretten tom. 16.2. Nye retningslinjer vil annonseres de
nærmeste dagene.

4. Hall og Kiosk
5. Sportslig




Det har vært etterlyst kriterier for hvordan tildeling av treningstider i hallen har foregått. Utfra
tidligere oppsett er det litt vanskelig å se en rød tråd i tildelingene. Nåværende fungerende
sportslig leder har lagt frem en detaljert plan for hvordan lagenes treningstid bør fordeles
mellom gymsal og hall. For eksempel får de de eldste lagene mest halltid og trener senere på
kvelden. De aller yngste får treningstidene sine i gymsalen på Kattem skole. Det kan legges til
at ikke alle treningstimene i hallen blir benyttet. Spesielt gjelder det de litt seine timene på
fredagskvelden som klubben har. Av den grunn er styret også tilbakeholden med å kjøpe
treningstid i andre haller på mer bekvemme tidspunkt.
Sportslig utvalg (SU) hadde møte i uke 7. Utvalget består i dag av Johanne Berg (fungerende
vara), trenerne på G08 og J08 samt nylig avgått leder i SU. Innholdet i møte gikk på det som
allerede er nevnt over – å utarbeide en konkret plan for hvordan man best og mest mulig
logisk tildeler treningstid i hall og gymsal.

6. Årshjul og oppgaver


Årsmøte 2021: angående årsmøter har det kommet ny informasjon om at de kan utsettes til
sommeren. For Kattem Håndball sin del har styret vedtatt og utsette oppstarten til april.
Hovedårsaken er at man jobber med å få på plass en valgkomite som i sin tur også trenger litt
på å skaffe til veie nye kandidater til styret.
Vedtak: Årsmøtet utsettes foreløpig til april 2021, med planlagt oppstart mandag 12.4 frem til
og med 22.4. Som i fjor er det tenkt å avholde møtet digitalt.

7. Eventuelt



Leder har blitt kontaktet av fotballgruppa med spørsmål om vi ønsker å flytte til et annet rom i
deres klubbhus. Styret ser ingen store betenkeligheter med dette og godtar forslaget. Rommet
har tilnærmet samme størrelse og leieprisen vil være den samme.
Idrettsrådet har sendt ut info til alle klubber om muligheten for å søke om midler til
inkluderingsarbeid i idretten. Man kan søke på grunnlag av tiltak som er rettet mot å få med
barn- og unge med minoritetsbakgrunn inn i idretten. Søknader rettet mot jenter blir særlig
prioritert. Man kan også søke om støtte til å «lønne» en klubbambassadør og man kan også
søke om støtte for å dekke utgifter til familier med lav betalingsevne. Fristen for alle disse var
satt til 15.2. Siden Kattem Håndball er kjent som en klubb som har jobbet godt og lenge med
slikt arbeid, anmoder leder om å få utsatt fristen for å søke.

NESTE STYREMØTE: 15.3.21 kl. 19.00

