
 

 

 

Referat 

online styremøte 
 

 

Mandag 30.8.2021 kl. 18.00 
Via Microsoft Teams 

 

 
Navn 

 

  
Verv 

 
Mobilnr. 

 
E-post adresse 

Knut Erik Sandsund x Leder 994 42 780 knuterik@sandsund.com  

Lars Gåsø x Styremedlem 951 75177 lars.gaso@gmail.com 

John Olav Johansen x Sekretær 412 76 926 jool-j@online.no  

Franziska Luther x Kasserer 400 18 457 kasserer@kattemhandball.no 

Johanne Berg x Sportslig (vara) 988 09 448 sport@kattemhandball.no 

 

X = tilstede 

 

 

Saksliste 

 
1. Godkjenne referat fra forrige møte 
  

2. Økonomi 
 Statusoppdatering v. Franziska/Knut 

- de største summene inn og ut fra mai, saldo på driftskonto 

 
3. Covid-19 
 Siste oppdatering for idretten 

- rutiner og håndtering basert på siste forskrift fra 26.8 
 

4. Hall og Kiosk 
 Status 

- renovering, tildeling av treningstider i Åsheimhallen, status gymsal Kattem skole 
- må klubben ut på leiemarkedet høsten 2021? 
- oppstart i kiosken? 
 

5. Sportslig status 
 Statusoppdatering v/Johanne 

- spillersituasjonen i lagene, oppstart for de aller yngste G/J 2015, trenere, seriestart/åpningscup 

 Dommersituasjonen for sesongen 21/22 
 

6. Årshjul og oppgaver 
 Kick Off-arrangement sesongen 2021 – er det mulig å gjennomføre? 

 Salgsdugnad 
 

7. Eventuelt 
 Revitalisering av Kattem IL Allianse – betydning for særidrettslagene? (Fotball, håndball, svømming) 

 Hoopit - ny app for idrettslag. Knut presenterer. 
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Sak 
nr Sak Oppfølging 

1 Godkjenne referat fra forrige møte  
 - ingen kommentarer John 

   

   

2 Økonomi  
 Av større bevegelser inn på konto kan nevnes 62 500 kr fra Trondheim Kommune. 

Det er overføring for hallvakt våren 2021. Det har ikke gått store beløp ut av konto 
siden siste styremøte i mai. Saldo på driftskonto er nå ca. 791 000. Allidrett 
disponerer 127 000 og Fargerik har nærmere 50 000 stående. 

 

 Det har ikke vært utført løpende regnskapsrapporteringer så langt i 2021. Dette 
skal nå tas tak i slik at det vil komme til syne i Visma-systemet (klubbens 
regnskapsverktøy) 

Knut/Franziska 

 Styret vedtar også at treningsavgiftene fremover legges til faste datoer for høst og 
vårsesongene – henholdsvis 15.10 og 15.2. Dette gir spillerom for å purre hvis 
nødvendig og at de ikke kommer for tett på hverandre. 

Franziska 

   

   

3 Covid-19  
 Siste kommunale forskrift vedrørende pandemien kom 26.8: der var det ingen nye 

innstramminger som berører barn og unges treningsavktiviteter. Det gjelder også 
størrelsen på treningsgruppene.  

 

 Det er igjen et krav om å bruke munnbind inn- og ut av haller eller der det ikke er 
mulig å holde minst 1 meter avstand. Det er også satt et tak for hvor mange som 
kan være tilstede totalt i de ulike hallene. For Åsheimhallen er det anbefalte tallet 
54 personer – inkludert spillere, trenere og publikum. Alle lag skal føre og 
oppbevare lister (minst 2 uker) når de har vært inne i en hall. Andre besøkende 
skal registrere seg (helst digitalt) ved ankomst.  

Foreldrekontakter/ 
arrangøransvarlig 

 Kattem gymsal: her har klubben fått forbud mot å bruke alt av ustyr. Unntaket er 
håndballmålene. Etter hver treningstid må hall, kontaktflater og utstyr vaskes 
over/sprites. Alle lag har fått tilbud fra klubben om å hente ut mere antibac og 
tørkepapir.  

Treneransvarlig 

   

   

   

4 Hall og Kiosk  
 Renoveringen av Åsheimhallen ble ferdigstilt tidlig i august og den har nå fått et 

helt nytt og bedre gulv. Det er også utført utbedringer på bære- og 
støttekonstruksjon under dekket. 

TK 



 

 

Sak 
nr Sak Oppfølging 

 Når det gjelder tildeling av treningstider i hallen har klubben fått mye tid med start 
kl. 16 denne sesongen. Denne tildelingen er foreløpig og kan bli endret på et 
senere tidspunkt. Klubben vil informere lagene når det eventuelt måtte skje. 
 
I gymsalen på Kattem skole har vi fått tildelt tre dager denne høsten. Det er 
mandag, onsdag og fredager fra 16.30 til 21.30. I all hovedsak benyttes timene på 
tidlig ettermiddag/kveld av de yngste lagene, mens de eldre lagene tar 
kveldstimene. 
 
Klubben har også fått 1 time i Husebyhallen på tirsdager. 
 
Pr nå vurderes det ikke å gå til innkjøp av treningstimer i andre haller – mest fordi 
presset er veldig stort også på nærliggende anlegg.  

Knut/Sportslig 

 Bruk av kiosken vurderes fortløpende etterhvert som covid-restriksjonene lettes 
på. Den må i første omgang vaskes ned. Jobben «lyses» ut internt blant lagene mot 
betaling. Et eventuelt kiosksalg vil ikke starte før tidligst etter høstferien. Styret har 
også et sterkt ønske om at kiosken skal bli kontantløs, dvs. at alle betalinger gjøres 
med kort eller Vipps. 

 

   

   

5 Sportslig status  
 Totalt 14 lag er påmeldt seriespill kommende sesong. I skrivende stund er 3 av 

lagene er påmeldt åpningscupen (Trønder-energi cupen) som starter medio 
september. 
 
J06 (født 2006) har mistet flere av spillerne i løpet av sommeren og er nede i 4 
spillere fra selve Kattem. Samarbeidet med Flatåsen på dette trinnet gjør at laget 
fortsetter inn i sesongen som et samarbeidslag Flatås/Kattem. Det samme gjelder 
situasjonen på J08 og J10, som har et samarbeid med Heimdal. På J12 går det 
motsatt vei, nemlig at det er Heimdal som søker et samarbeid med Kattem. 

 

 Dommersituasjonen i klubben har vært og er fortsatt presset. Akkurat nå har 
klubben 2 tellende dommere som gjør at vi står i fare for bot også kommende 
sesong. 
 
Det har vært satt i gang tiltak for å få spillere fra J2006 (Flatås/Kattem) til å ta 
innledende dommeropplæring, men naturlig nok telles ikke de i NHF sine lister 
enda. 
 
Generelt er det et skrikende behov for dommere i regionen – herunder også i 
Trondheim. Regionen har i så måte spilt ballen (!) over til klubbene at de må i 
større grad rekruttere dommere fra egne rekker. 

Dommeransvarlig 

   

   

6 Årshjul og oppgaver  
 Kick-Off sesongen 2021-22: styret vurderer et slikt arrangement som vanskelig å 

gjennomføre også i år. Som et alternativ ønsker styret å tilby hvert lag en 
pengesum pr. spiller med anmodning om at dette brukes til et sosialt formål etter 
eget ønske. Beløpet betales til lagskassen mot kvittering. 
 
Vedtak: styret går enstemmig inn for at hvert lag får dekket inntil 160 kr. pr. spiller 
til ovennevnte formål.  

Styret 



 

 

Sak 
nr Sak Oppfølging 

 Salgsdugnad: årets salgsdugnad blir noe annerledes i forhold til tidligere. I stedet 
for å kjøpe inn nye artikler ønsker styret å få solgt unna det som fortsatt finnes av 
dugnadspakker. Det finnes både bursdags- og julegavekortpakker samt noen 
gaveposer (cellofan) igjen på lager. Styret tenker å fordele disse noenlunde likt 
mellom lagene så langt det lar seg gjøre. 
 
For å motivere for salget går styret inn for at inntekten blir fordelt 50/50 mellom 
lag og klubb. 

John 

   

   

7 Eventuelt  
 Kattem IL Allianse: på årsmøtet i juni ble Alliansen revitalisert med nytt styre og 

nytt mandat. Siden Alliansen ikke har kommet ordentlig i gang enda, inntar styret 
en vente-og-se-holdning til hvilken betydning dette eventuelt vil få for særlagene. 

 

 Hoopit: Knut presenterte en ny app som kan brukes for en mere samlet og sikrere 
informasjonsdeling i klubben og som samtidig bedre ivaretar GDPR-reglementet. 
Tanken er at den skal gjøre klubbhverdagen lettere for alle involverte – spillere, 
trenere, foreldrekontakter og administrasjonen. Hoopit er utviklet i Norge og har 
pr. nå ca. 11 ansatte. De har kommet inn som offisiell partner til NIF og er støttet 
av Innovasjon Norge. 
 
Hoopit er gratis å bruke, men leverandør tar prosenter hvis klubben bruker 
plattformen til økonomiske transaksjoner, for eksempel. medlemsavgifter, 
treningsavgifter, cupavgifter osv.  
 
Vedtak: styret ønsker å ta i bruk Hoopit for å se om dette kan være et godt redskap 
for informasjonsdeling i idrettslaget. Det ble gjort oppmerksom på at det kan ta 
noe tid å få den implementert (tatt i bruk). 

Styret/Knut 

   

   

   

 Neste styremøte : mandag 4.10 kl. 18.00  

   

   

 
 


