
 

 

 

Referat 

online styremøte 
 

 

Søndag 18.4.2022 kl. 1900 
Via Microsoft Teams 

 

 
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 

 

3. Hall og kiosk 
• Status/sommertrening/tilsyn 

 
4. Sportslig status 
• Status på tampen av sesongen 

5. Årshjul og oppgaver 

• Reisecup 2022 – siste praktiske detaljer 
• Møtevirksomhet i regi av NIF/NHF 
 
6. Eventuelt 
• Valgkomite 2022-23 

• Ekstraordinært årsmøte 

• Minicup-turnering 

• My Game 
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Sak 
nr Sak Oppfølging 

1 Godkjenne referat fra forrige møte  
 Ingen kommentarer Sekretær 

   

   

2 Økonomi  
 Kun mindre ut- og innpostinger siden forrige styremøte. Selv etter at reisecupen er 

betalt står det betydelige midler på konto – i overkant av 730 000 kr. 
 

 Purringer på treningsavgift ble sendt ut i påsken. Her har det kommet inn flere 
innbetalinger den senere tiden slik at utestående for våren ’22 er «bare» 9400 kr. 

 

 Egenandel i forbindelse med reisecupen skulle trekkes 10.4, men ble ikke utført. 
Kasserer legger nå inn for trekking fra lagskontoene, 350kr pr spiller. Alle lag har 
dekning på sine konti. 

Kasserer 

 Største utgiftspost den nærmeste tiden er trenerhonorarene som forfaller i mai.  

   

   

3 Hall og kiosk  
 Sommertildeling er ikke sendt ut enda, men skal være gjeldende fra 1.5. Hallen er 

foreløpig booket til andre lag og foreninger mandag tom. onsdag i tidspunktet 
17.30 til 20.30. Endelig oversikt kommer om få dager. 

Leder/hallansvarlig 

 Klubben har søkt om tilsynstrening og håper å få dette som tidligere år. Dvs. at lag i 
klubben kan benytte ledige tidspunkt i hallen, men MÅ stille med egen tilsynsvakt i 
tillegg til trener/lagleder. 

Hallansvarlig 

 Gymsaltildeling 2022-23 er søkt om (frist 1.4)  

 Ny tilsynsøknad for Åsheimhallen er levert Trondheim Kommune (frist 1.4)  

   

   

4 Sportslig status  
 Det er behov for samtaler med flere av lagene etter årets sesong. Det planlegges å 

få til dette kort tid etter reisecupen. 
Leder/sportslig 

 Fra håndballkretsen er det kommet klare føringer på at klubbene skal finne interne 
løsninger på «tynne spillerstaller». Dvs. de lagene som sliter med få spillere skal i 
langt større grad å dra veksel på hospitering innad i egen klubb fremfor å søke 
samarbeid mot andre. 

Sportslig 

 Fargerik: nestleder gjennomførte en samtale med en mulig klubbambassadør 
tidligere i april. Her må det løses en del praktiske utfordringer før dette kan 
komme på plass – eksempelvis konkretisering av oppgaver og tidspunkter.   

Nestleder 

   

   

5 Årshjul og oppgaver  

 Reisecup 2022: Alle lag har nå meldt inn sine spillere unntatt G2008. 
Foreldrekontakt ordner dette innen fristen. 
 
Cupreglementet publiseres på FB-trenersiden. 
Leder tar med ekstra materiell i form av isposer og annen førstehjelp. 

Nestleder/leder 

 Kretsen arrangerer et kort sonemøte digitalt onsdag 20.4. Tema vil være 
gjennomgang av saker til Håndballtinget i mai, som er initiert av vår egen 
håndballkrets (region Nord). Nestleder melder seg på. 

Nestleder 

   

   



 

 

Sak 
nr Sak Oppfølging 

6 Eventuelt  
 Valgkomite 2022-23: 

Styret ønsker en komite på plass snarest og innen 1.5. Tre personer fra lagene 
J2011, J2013 samt G2014 skal utgjøre komiteen. Styret vil trekke vilkårlig blant 
foreldregruppen hvis ingen melder seg.  

Styret 

 Ekstraordinært årsmøte: 
Status på dette er uendret siden sist. Vi mangler fortsatt en kontroll- og 
valgkomite. Viktigste sak blir å få godkjent regnskapet. Styret vil forhåpentligvis 
annonsere en dato i nær fremtid. 

Styret 

 Minihåndballturnering i regi av Kattem Håndball: 
Dette ble vedtatt på et tidligere styremøte. Her må det skaffes til veie diplomer og 
medaljer til deltagerne. Nestleder sjekker ut med Nor-Contact og Heimdal Trykkeri. 
Styret tar sikte på et antall på ca. 250 stk.  

Styret/cupkomite(?) 

 My Game: 
Et nytt konsept som innebærer strømming av arrangement blant årsklassen 15 år 
og oppover innen idrettene volleyball, håndball, basket, ishockey og innebandy. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom TV2 og NHF. Formålet er å få et økt 
engasjement rundt breddeidretten og vise noe av det som foregår i de yngste 
årsklassene rundt om i Norges land. Tjenesten skal bli tilgjengelig via et 
abonnement og en app. Det planlegges for smarte automatiske kameraer og 
avansert teknologi for å holde kostnadene under kontroll – men også at hensynet 
til personvernet ivaretas. Ca. 20% av inntektene skal tilfalle klubbene.  
Det er ikke tatt noen avgjørelse på om Åsheimhallen blir en arena for en slik 
tjeneste. 

 

   

   

 Neste styremøte : mandag 23.5 kl 20.00  

   

   

 
 


