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1

Godkjenne referat fra forrige møte
Ingen kommentarer.
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John

Økonomi
Største beløp på inntektssiden er treningsavgifter og kiosk med henholdvis 107 000
og 30 000 kroner. I tillegg har vi 39 000 kroner i en sponsorfaktura fra J07. Dette er
ikke inntekt for klubben, men må faktureres fra oss.
På utgiftssiden utgjør seriepåmeldingen og diverse utstyr og kioskinnkjøp de
største summene. I tillegg kommer påmeldingsavgiften til SteinkjerCup 2022.
Totalt utgjør disse postene ca. 73 000. Totalt på driftskonto står det nå ca. 836 000
kroner
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Oppfølging

Franziska/Knut

Covid-19
I de senere ukene har man hatt en oppblomstring av smitten i samfunnet og
kommunen har innført nye restriksjoner. Barn (og voksne) som har vært i kontakt
med smittede personer/familiemedlemmer anbefales å holde seg unna aktiviteter
og skolegang i 7 dager. For øvrig gjelder vanlige smittevernsregler med avstand og
god håndhygiene med spriting.
Fra forbundets side anbefales det at klubbene holder en god dialog seg imellom og
forsøker å avvikle kamper så godt det lar seg gjøre. Det understrekes viktigheten
av at også dommere varsles hvis kamper ikke kan gjennomføres iht. til
terminlisten.
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Hall og kiosk
Fortsatt utfordring med til dels dårlig rengjøring og klargjøring av hall til ny
ukestart på mandager. Det medfører ekstra belastning både på foreldrekontakter
og hallansvarlig. Dette temaet ble tatt opp i et møte med foreldrekontaktene
17.11. Hallvaktsopplæring (herunder brannverninstruks) skal gjennomføres av
samtlige som skal sitte hallvakt. For å sikre at kioskdugnaden også blir gjennomført
må lagene nå levere en vaktliste i forkant til hallansvarlig.
I lys av det som er nevnt over har hallansvarlig sendt en skriftlig klage til styret på
ett av lagene i klubben etter gjentatte brudd og «svake» dugnadshelger. Styret har
pr. i dag få eller ingen sanksjonsmuligheter å ty til. Det vil bli vurdert om noe skal
innføres i klubbvedtektene, men dette må i så fall bli en årsmøtesak.
Som et konkret svar til hallansvarlig vil sportslig leder meddele at kioskdugnader
IKKE kan avlyses av det enkelte lag, men at dette MÅ være en avgjørelse tatt i
klubbregi.
Det er behov for en klisterdugnad i hallen. Styret og hallansvarlig har besluttet at
den jobben kan gå til J06 som er det eldste laget i klubben. Laget mottar et
honorar til lagskassen. Dugnaden gjennomføres så snart det lar seg gjøre.
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Sportslig
Siden forrige møte har spillerstallen holdt seg relativt stabil. Største økning har
kommet på 6-års gruppen der man har fått 9 nye spillere (gutter + jenter). På
minussiden har J08 dessverre mistet 2 spillere.

Hall-og kioskansvarlig

Styret

Lagleder/hallansvarlig

Sak
nr

Sak
Blant samarbeidslagene fungerer det bra for både J06 og 07, mens det har stoppet
opp for J2010 og 12. Begge sistnevnte har hatt et samarbeid med Heimdal. J2010
blir hjulpet med spillere fra 2011, mens det for J2012 i skrivende stund er usikkert
hvordan det blir fremover.
Kattem Håndball Fargerik: sekretær gjennomførte et statusmøte med Camilla
Mattson den 14.11. Fargerik har ligget nede denne høsten av flere grunner, men
både forbund og Kattem skole har etterspurt om denne satsingen kan tas opp
igjen. Camilla sa seg villig til å prøve å starte opp igjen over nyttår, men ønsket at
styret kunne søke etter andre trenere og ansvarlige fra høsten 2022.

Oppfølging

Styret / ansvarlig
Fargerik

Det ble også diskutert behovet for en klubbambassadør som kan fungere som et
bindeledd mellom foreldrene i denne gruppen, skolen og Camilla. Det er mange
praktiske gjøremål som må hensyntas, samt språklige og kulturelle utfordringer i
en treningssituasjon.
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Årshjul og oppgaver
Reisecup 2022: styret diskuterte størrelsen på støtten til neste års reisecup. De
fleste lagene er i klubbregi påmeldt SteinkjerCup. I tråd med forrige gang (2019)
ble det vedtatt at lagene får dekket – helt eller delvis – A-kort til cupen. Unntakene
her er J06 og 07. J06 er påmeldt Okea cup i Kristiansund siden de er et
samarbeidslag med overvekt av spillere fra Flatåsen. Når det gjelder J07 reiser de
til Barcelona sommeren 2022 etter eget initiativ. Om dette er å regne som en
treningsleir eller reisecup var uklart og dermed også usikkert om det faller inn
under støtte fra klubben som sådan. En avgjørelse på dette og størrelse på sum blir
utsatt til et styremøte over nyttår.
Minihåndballcup 2022: det ble besluttet at dette skal avholdes neste år, men at vi
flytter det til sutten av sesongen i stedet for januar. Det settes ned en cupkomite
som tar sikte på å avholde cupen helgen 1-3 april 2022. Hovedarrangør innad i
klubben er J2011, men her er det viktig at flere involveres for å dra arrangementet
i havn.
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Eventuelt
Valgkomité til årsmøtet 2022 er kommet på plass. Første møte er tenkt avholdt i
uke 47. Det planlegges ordinært årsmøte til vanlig tid neste år – altså medio mars.
Hoopit – ny klubbapp?: appen er tatt i bruk blant noen få lag. Erfaringene så langt
er både positive og negative hvis man sammenligner den med feks. Spond. Tanken
var at den skulle tas i bruk av samtlige innen 1.1.22, men det vil ikke skje. Leder har
gitt tilbakemelding til utviklerne om ting som kan forbedres og dette er opp til
videre vurdering.

Neste styremøte : søndag 9.1.22 kl. 19.00

Styret

Styret

