
Referat
online styremøte

Søndag 23.1.2022 kl. 19.00
Via Microsoft Teams

Navn Verv Mobilnr. E-post adresse

Knut Erik Sandsund x Leder 994 42 780 knuterik@sandsund.com
Lars Gåsø x Nestleder 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 leder 988 09 448 sport@kattemhandball.no

X = tilstede

Saksliste

1. Godkjenne referat fra forrige møte

2. Økonomi
 Status – de største bevegelser inn/ut på konto
 Budsjettforslag 2022

3. Covid-19 situasjonen
 Covid-19 – smittetrykket blant lagene og siste retningslinjer.

4. Hall og kiosk
 Statusoppdatering

- generelt renhold/vedlikehold og hallvaktstatus blant foreldregruppen pga. covid.
- kiosksalg vinter/vår 2022?
- klisterdugnad gjennomført?

5. Sportslig status
 Statusoppdatering på lagene/treningssituasjon
 Kattem Fargerik

6. Årshjul og oppgaver
 Reisecup 2022 – fastsette støtte fra klubben. Hva dekkes og hvilken sum?
 Vedta endelig dato for årsmøte
 Innstilling fra valgkomiteen.

7. Eventuelt



Sak
nr Sak Oppfølging

1 Godkjenne referat fra forrige møte
Ingen kommentarer. John

2 Økonomi
Siden siste møte er de største bevegelsene inn på konto overføringer fra
Trondheim Kommune (hallvaktsansvar) og NIF. Til sammen utgjør disse postene
over 180 000 kroner. På utgiftssiden er trener- og styrehonorarene samt
utstyrskjøp hos Nor-Contact de to største postene (ca. 128 000). På driftskontoen
pr. Januar 2022 står det 876 000 kroner.

Franziska/Knut

Budsjettforslag 2022: Knut presenterte i korte trekk forslaget til budsjett for
inneværende år. Det er mye basert på historiske tall fra tidligere år, men det
knyttes fortsatt noe usikkerhet rundt tallene med tanke på hvordan
aktivitetsnivået blir utover året. Endelig budsjett blir lagt frem på årsmøtet i mars.

Knut

3 Covid-19
Siste retningslinjer fra 13.1 anbefaler fortsatt påbud om munnbind der det ikke er
mulig å holde en meters avstand. For barn og under 20 år tillates det trening og
aktivitet med kontakt der det faller naturlig. Anbefalt gruppestørrelse innendørs er
20 personer. Ved mistanke om sykdom skal man naturlig nok IKKE delta på trening,
men gjennomføre testing iht. til kommunens regelverk på tidspunktet.
Det har gjennom desember og januar måned vært betydelig smitte i lagene og
mange kamper og treninger har blitt avlyst og utsatt. Det samme gjelder også blant
foreldregruppen som igjen har hatt betydning for gjennomføringen av
hallvaktsordningen.

4 Hall og kiosk
Det har vært færre runder med hallopplæring de siste ukene og tilbakemeldinger
tyder på at vaktholdet og renholdet har bedret seg noe.

Hall- og kioskansvarlig

Klisterdugnad ble gjennomført før jul av J2006. De mest brukte overflatene ble
rengjort for klister samt at materialgarasjen ble ryddet.
Kiosken har på nytt vært nedstengt siden desember etter at myndighetene kom
med nye restriksjoner. Noen gjenåpning synes vanskelig å si noe om pr. nå og
forventede inntekter er satt relativt lave i budsjettforslaget for inneværende år.

Hall- og kioskansvarlig

Søknad om ny periode med hallvaktstildeling for 2022-24 må være inne til
kommunen innen 1.4.22

5 Sportslig
Som nevnt under punkt 3 har smittesituasjonen lagt demper på aktiviteten
klubben – det gjelder både for kampavvikling og treninger. Etter det styret erfarer
har lagene vært flinke til å ta ansvar og varsle motstanderlag og dommere i forkant
av avlysninger og utsettelser.
G2008 begynner å bli få spillere og er på utkikk etter en treningspartner. Uvisst i
skrivende stund om hvilken retning dette tar.

Sportslig

J2010 har avsluttet sitt samarbeid med Heimdal. Initiativet til å kutte samarbeidet
har visstnok kommet fra Heimdal sin side.

Sportslig



Sak
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Kattem Fargerik: her vil man forsøke å verve en “klubbambassadør”, dvs.  en
person som først og fremst kan fungere som en støtte til ansvarlig for Fargerik. I
tillegg kan vedkommende bidra inn mot håndballkretsen (eks. møtevirksomhet) på
vegne av Klubben. Det er utarbeidet et notat med en stillingsbeskrivelse som
sendes over til daglig leder for Fargerik. Vervet honoreres med 5000 kr pr år.

Sekretær

6 Årshjul og oppgaver
Reisecup til Steinkjer april 2022 og størrelse på støtten fra Klubben:

Vedtak: styret går inn for at hver spiller får dekket 1000 kr av A-kortet denne
gangen. Trenere får dekket kortet i sin helhet. Fullpris for A-kort til Steinkjer er på
1350 kroner.

J2007 har som tidligere referert (se referat nov. 2021) bestemt seg å dra på
treningsleir til Barcelona sommeren 2022. Siden laget ikke skal spille ordinære
kamper var det uklart om dette berettiger cupstøtte på linje med de andre lagene.
Etter en lengre diskusjon falt styret ned på dette vedtaket:

Vedtak: klubben gir 10 000 kr til J2007 som et ekstraordinært tilskudd til reise og
opphold til Barcelona sommeren 2022.

Styret

Styret

7 Eventuelt
Innstilling fra valgkomiteen: på møtetidspunktet var det enda ikke kommet en
fullstendig innstilling fra komiteen.

Valgkomiteen

Årsmøtet tenkes avholdt digitalt etter mønster fra de to foregående årene.
Startdato ble satt til onsdag 16. Mars.

Styret

Neste styremøte : det planlegges ikke for et ordinært styremøte før etter
årsmøtet.


