
 

 

 

Referat 

ordinært styremøte 
 

 

Søndag 27.3.2022 kl. 19.30 
Møterommet Åsheimhallen 

 

 
Navn 

 

  
Verv 

 
Mobilnr. 

 
E-post adresse 

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

John Olav Johansen x Nestleder 412 76 926 sekr@kattemhandball.no 

Rakel Chavez x Styremedlem 926 10 374 rakelchavez84@gmail.com 

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

Johanne Berg x Avtroppende sportslig l. 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 

• Gjennomgang av forsinket årsregnskap 
 

3. Hall og kiosk 
• Søknad om ny tilsynsperiode for Åsheimhallen 2022-24 

• Sommertildeling i hall og eventuelt behov for å kjøpe halltid for kommende sommer 

• Sommertilsyn 

 
4. Sportslig status 
• Statusoppdatering på lagene/treningssituasjon 

• Kattem Fargerik status 

 
5. Årshjul og oppgaver 
• Reisecup 2022 – behov for samlende aktivit(er) for Kattemlagene under cupen (sosiale tiltak)? 

• Dato for ekstraordinært årsmøte 

• Minicup i regi av Kattem IL? 

 
6. Eventuelt 
• Valgkomite må være klar innen 10.4. Skal bestå av tre personer fra lagene J2011, J2013 og G2014. 

• Ny sportslig leder? 

• Medlem no. 2 til kontrollkomiteen (må være kvinne) 

• Godkjenning av regnskapet 

• MyGame: Tv2 og NHF har inngått samarbeid om filming av kamper.  
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Sak 
nr Sak Oppfølging 

1 Godkjenne referat fra forrige møte  
 Ingen kommentarer John 

   

   

2 Økonomi  
 Av store bevegelser inn på konto er det en overføring fra NIF på 85.400 kroner. I 

tillegg er det kommet inn ca. 23.000 fra kiosksalget. Desidert største utbetaling 
siden forrige møte er deltagerkortene til årets reisecup som utgjør 163.100. I 
tillegg har vi diverse andre utgifter drar totalsummen opp til 289 000. Pr mars har 
klubben nå 705 000 på driftskonto. 
 
Av utestående midler som forventes inn er egenandelen fra hver spiller i 
forbindelse med Steinkjercupen. Her skal det trekkes 350 pr A-kort (spillerkort). 
Kasserer tar hånd om trekk fra de ulike lagskontoene. Dette vil utgjøre 32.200. 
 
I tillegg er det fortsatt trenings- og medlemsavgifter utestående for ca. 26.000 kr. 

Franziska 

 Styret har nettopp fått oversendt årsregnskapet for fjoråret. Resultatrapporten 
viser et hyggelig overskudd på ca. 230 000. Overskuddet skyldes hovedsakelig et 
lavere aktivitetsnivå i 2021 pga. pandemien. Eksempelvis ble det ikke brukt penger 
på reisecup hverken i 2020 og 2021. 

 

   

   

3 Hall og kiosk  
 Det har de siste ukene vært flere opptrinn av usportslig karakter i og utenfor 

hallen. Det er snakk om filming fra tribunen og nedsettende kommentarer mot 
tapende lag. I tillegg er en sak meldt til politiet der det skal ha vært håndgemeng 
mellom en tilsynsvakt og en ung gutt. Så vidt styret har bragt på det rene er lokale 
ungdommer involvert.  

Styret/hallansvarlig 

 Kiosksalget har tatt seg jevnt og trutt opp etter gjenåpningen. Salget gir fortsatt 
gode inntekter for klubben selv med et redusert tilbud av salgsartikler. Det vil ikke 
bli innkjøpt nye varer til kiosksalget så sent i sesongen. 

 

 Sommertilsyn: klubben har fått forespørsel om klubben kan stille med halltilsyn i 
mai, juni og august (juli utgår pga. ferieavvikling). Styret stiller seg positivt til dette 
og vil prøve å få dette på plass på lik linje som i fjor. 

 

 Ny tilsynssøknad for Åsheimhallen for perioden 2022-24? 
 
Styret er av den klare oppfatning at dette gir en stor og betydelig inntekt for 
klubben. Dessuten er hallvaktsordningen gjennom mange år rimelig etablert blant 
foreldre/foresatte. 
 
Vedtak: med det som bakgrunn vedtar styret å levere inn en søknad om halltilsyn 
de kommende 2 år også. Frist for søknad 1.4.2022. 

Knut 

   

4 Sportslig status  
 Det har vært høy kampaktivitet de siste ukene for å prøve å «ta igjen sesongen» 

etter nedstengingen. 
 



 

 

Sak 
nr Sak Oppfølging 

 Alle kamper på G/J9-11 år går nå med egne dommere. Her er det innsatsen fra J06 
som gjør det mulig – godt hjulpet av 2006-spillerne fra Flatåsen.  

 

 G2010 har varslet at de oppløses etter endt sesong pga. spillermangel. Fullfører 
sesongen med støtte fra J2010. 

 

 Status samarbeidslag: for kommende sesong stilles det strengere krav om at man 
må prøve å få til internt samarbeid FØR man søker seg mot andre klubber. Regelen 
er også at så lenge man har 10 spillere på laget får man ikke inngå samarbeid med 
andre. 

 

 Klubben vil invitere til en treningssamling rettet mot målvaktene lørdag 2.4. Anna 
Jenssen fra Byåsen kommer og man vil gjennomføre en teoretisk og praktisk del. 
Samlingen er primært rettet mot de eldste spillerne – men det åpnes for at også 
J2012 (10-år) kan delta. Arrangementet holdes i Åsheimhallen 

Leder, nestleder og 
trenere 

 Minicup 2022 i Åsheimhallen? Kattem har tidligere pleid å arrangere en minicup i 
slutten av januar. Grunnet pandemien har denne naturlig nok vært satt på vent. 
Styret velger nå å arrangere denne som en cuphelg 11-12.juni. Invitasjoner sendes 
ut via kretsen. Styret vil sammen med J2011 dra lasset for å få det praktiske på 
plass, med vakthold, ryddekorps, kioskpersonell og sekretariat. Premier og 
diplomer må anskaffes da klubben har lite igjen av dette fra tidligere. 

Styret/J2011/foresatte 

 Antidopingkurs i regi av Antidoping Norge: alle spillere fra 12 år skal ta et 
onlinekurs. Kurset ligger ute på NIF sine hjemmesider. Styret vil se nærmere på 
detaljene for hvordan og når dette skal gjennomføres. 

 

   

   

5 Årshjul og oppgaver  
 Reisecup 2022: klubben trekker egenandelen for spillerne (350 kr pr spiller) ca. 

10.4. Sekretær utarbeider oversikt over antallet spillere og melder til kasserer. Ref. 
punkt under sak 2. 

John/Franziska 

 Styret vil sende ut et generelt informasjonsskriv i forkant av Steinkjercupen. Denne 
vil sendes til trenergruppen og foreldrekontaktene og inneholde nyttige praktiske 
tips slik at alle får en god opplevelse under arrangementet. 

John 

   

   

6 Eventuelt  
 Valgkomite må være klar innen 10.4, ellers vil styret vilkårlig velge en person fra 

lagene J2011, J2013 og G2014 
Styret 

 Klubben mangler ny sportslig leder. Aktuelle kandidater blir spurt fortløpende.  Styret 

 Styret søker også en kvinnelig kandidat til kontrollkomiteen. Styret 

 Regnskapet må godkjennes og det må avholdes ekstraordinært årsmøte i relativt 
nær fremtid for å få dette på plass. 

Leder 

 «MY GAME»: håndballforbundet og TV2 har innledet et samarbeid om at kamper 
lengre ned i divisjonene skal vises på tv. Dette kan også berøre en liten klubb som 
Kattem. Informasjon rundt dette vil komme senere når/hvis det blir et tema.  

Styret 

   

   

 Neste styremøte : mandag 18.4 kl. 19.00 på møterommet i Åsheimhallen  

   

   

 
 


