Referat
online styremøte
Mandag 18.4.2021 kl. 1900
Via Microsoft Teams

Navn
Knut Erik Sandsund
Lars Gåsø
John Olav Johansen
Christian Wattengård
Johanne Berg

Verv
x
x
x
x
x

Leder
Styremedlem
Sekretær
Kasserer
Sportslig (vara)

X = tilstede

Saksliste
1. Godkjenne referat fra forrige møte
2. Økonomi



Status v/Christian
Presentasjon budsjett 2021

3. Covid-19


Siste oppdatering for idretten

4. Hall og Kiosk


Status

5. Sportslig status


Statusoppdatering v/Johanne

6. Årshjul og oppgaver


Årsmøte 2021 - gjennomføring

7. Eventuelt

Mobilnr.
994 42 780
951 75177
412 76 926
452 80 617
988 09 448

E-post adresse
knuterik@sandsund.com
lars.gaso@gmail.com
jool-j@online.no
kasserer@kattemhandball.no
sport@kattemhandball.no
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Godkjenne referat fra forrige møte
- ingen kommentarer
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Oppfølging

John

Økonomi
- Saldo er ca. 664 000 på driftskonto. Ingen store bevegelser siden siste styremøte.
Medlemsavgifter for 2021 er utsendt, og treningsavgiftene vil følge om kort tid.
Leder har, i samarbeid med foreldrekontaktene, foretatt en ryddejobb i
medlemslistene for at de skal være mest mulig ajour.
- Budsjett 2021: leder foretok en gjennomgang av årets budsjett. Som i fjor legges
mye historiske tall til grunn. Det er vanskelig å si noe eksakt om aktivitetsnivået
utover året pga. pandemien. Det styres mot et lite budsjettunderskudd på ca.
100 000. Årsregnskapet fra Alpha Accepta vil være klar om kort. Dette må være på
plass innen årsmøte i slutten mai.
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Covid19-situasjonen
- Ny lokal forskrift er gjeldende fra 16.4 - ingen store endringer. Det presiseres at
barn og unge under 20 år kan trene inntil 20 personer inkl. 1 trener. Hvorvidt man
da kan ha med seg flere trenere i samme gruppe var litt uklart. Det berører i
hovedsak J11 og J09 som har litt store treningsgrupper. Leder avklarer med lokale
myndigheter om hvordan forskriften skal tolkes. Det tillates inntil 50 personer i hall
samtidig – og da teller alle med.
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Hall og Kiosk
- Sommertrening fra 1.5: her er det ikke kommet noen fordeling enda. Det er lovet
at det skal komme i god tid innen 3.5. For 2020 ble det tildelt 92,5 timer med
halltid under sommermånedene. I år er det kommet ønsker på over 200 timer fra
16 ulike lag som betyr at det er stor etterspørsel i et allerede presset hallmarked.
- Som tidligere nevnt vil Åsheimhallen stenges for planlagt vedlikehold fra 20.6.
- Materialrommet (garasjen) i hallen må ryddes innen kort tid. Styret tar en
ryddedugnad i nær fremtid.
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Sportslig status
- J2008 melder at de høyst sannsynlig vil slite med å stille lag til neste år. På papiret
har de nok spillere, men det er et mindretall som møter på treningene. Det er
sendt forespørsler både til Kolstad, Flatåsen og Heimdal. Her har både Kolstad og
Heimdal stilt seg positive til et sportslig samarbeid. Flatåsen var i utgangspunktet
litt mer lunken siden de har en relativ stor gruppe på det årstrinnet. Det er mange
gode og naturlige grunner til at man burde søke mot Heimdal, siden det er i
umiddelbar nærhet og at spillerne møter hverandre i ulike skole- og
fritidssammenhenger. Tenker man rent sportslig vil kanskje Kolstad være det beste
alternativet pga. trener- og hallressurser.
- J2007, som allerede har et samarbeid med Flatåsen, har antydet at dette
antagelig ikke vil fortsette fremover. Som J08 ønsker de også å søke mot Heimdal
for et nærmere samarbeid. Sviktende spillerstall er angitt som hovedgrunn.

Sportslig
utvalg/trenergruppen
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Årshjul og oppgaver
- Årsmøtet må nok en gang skyves ut i tid. Valgkomiteen har bedt om mere tid for
å gjøre seg ferdig med sin innstilling. I tillegg er det punktene nevnt over under
«økonomi» som gjør at møtet flyttes.
Styret vedtar derfor at årsmøtet utsettes til mandag 31.5 tom. 10.6. Det er
tidligere bestemt at dette skal foregå digitalt etter mønster fra i fjor.
- Årets dugnad: detaljer rundt denne er ikke diskutert annet enn at den bør
innbringe et beløp i størrelseorden 150 000+ for å dekket et forventet
aktivitetsnivå når pandemien slipper taket. Klubben har en god del salgsmateriell
fra tidligere år oppbevart i klubbrommet i fotballhuset.
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Oppfølging

Styret

Styret

Eventuelt
- Døren holdes fortsatt på gløtt for at klubben kan bidra med halldugnad i sommer.
Jobben består i å fjerne det gamle dekket i hallen, dvs. få båret det ut av hallen
etter at entrepenør har tatt det opp. Endelig avgjørelse vil bli tatt senere i vår.

Neste styremøte : tirsdag 18.5. kl. 19.30

Leder

