
 

 

 

Referat 

online styremøte 
 

 

Mandag 30.5.2022 kl. 19.30 
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  Styremedlem 926 10 374 rakelchavez84@gmail.com 

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

Johanne Berg  Avtroppende sportslig l. 988 09 448 sport@kattemhandball.no 

Ida Nissen x Sportslig leder 932 59 419 vivalaida@hotmail.com 

 

X = tilstede 

 

  

Saksliste 

 

1. Godkjenne referat fra forrige møte 
 
2. Økonomi 
• Årsregnskapet 

• Statusoppdatering av de største bevegelser inn/ut 

• Lagskontoene til lagene som går ut av klubben 

 
3. Hall og kiosk 
• Tildeling av ny tilsynsperiode 

• Sommertrening/tilsynstrening 

• Tildeling gymsalstrening 

 
4. Sportslig status 
• Overgang til ny klubb for J07, J08 og G08 

• Status for J2010 fremover 

 
5. Årshjul og oppgaver 
• Håndballforum 27.8 i Trondheim 

• Ekstraordinært årsmøte, valg- og kontrollkomitè 

• Status planlagt minicup 11-12. juni 

 
6. Eventuelt 
• Hoopit – ny klubbapp? 

- Denne har vært ute til testing en stund. Skal den tas i bruk fullt ut? 

• Sak til informasjon 
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Sak 
nr Sak Oppfølging 

1 Godkjenne referat fra forrige møte  
 Ingen kommentarer John 

   

   

2 Økonomi  
 På driftskonto pr. mai står det nå 689 000 kroner. Egenandel fra reisecup er 

trukket fra lagskontoene noe som utgjorde 32550 inn til konto. I tillegg kom det inn 
noen mindre summer. På utgiftssiden var lønnshonorar til trenerne den største 
posten på 59 000 kroner. Her mangler utbetaling til 5 trenere pga. 
kontraktsmessige forhold.  

 

 Årsregnskapet er nå ferdigstilt, men klubben mangler regnskapet fra Allidrett. 
Styret vurderer å innordne økonomidelen til Allidrett under klubbkasserer for 
bedre kontroll.  

 

 Flere lag har meldt overgang til andre klubber. Disse har frist til å få avsluttet sine 
respektive lagskonti innen 1.7. Dette gjelder J07, J08 og G08 

Kasserer/foreldre-
kontakter 

   

   

3 Hall og kiosk  
 Kattem håndball har fått tildelt tilsynet for Åsheimhallen også for de kommende 2 

år. Dette gjelder for helgene, fredag tom. søndag. Cricket får fortsette med sitt 
tilsyn resten av ukedagene. 

 

 Fra 30.5 gjelder tilsynstrening, dvs. klubben kan disponere hallen i tidsrommet 17-
20 mandag – torsdag, så fremt man stiller med voksen hallvakt som ikke regnes 
som en del av trenerteamet. 

 

 Når det gjelder gymsaltrening for 2022-23 er det ingen avklaring når dette skrives.  

   

   

4 Sportslig status  
 Dessverre mister klubben tre av sine lag for kommende sesong. J2007, J2008 samt 

G2008 har alle meldt overgang til nærliggende klubb. Pr. nå betyr det at J2009 er 
det eldste rene kattemlaget i klubben. J2006 fortsetter høyst sannsynlig sitt 
samarbeid med Flatåsen. 
 
I årsklassen J2010 søker man å finne en løsning på den fåtallige spillergruppen. 
Forslaget er at de går inn i J09. Det gir rom for at deler av den store spillergruppen 
på J2011 spiller opp en årsklasse kommende sesong, mens resterende blir 
værende i sin korrekte klasse. 

Sportslig 

 De eldste lagene er påmeldt neste sesongs seriespill, mens det for mini og J/G 9-10 
år er frist 31. august. 

 

   

   

5 Årshjul og oppgaver  
 Håndballforum arrangeres 27.8 i Trondheim med bla. innlegg fra Bjarte Myrhol. Fra 

styret har både Ida og Knut signalisert at de ønsker å delta. 
 



 

 

Sak 
nr Sak Oppfølging 

 Valgkomiteen er enda ikke formelt på plass. Må løses innen det ekstraordinære 
årsmøtet. Styret har ikke fastsatt noen dato når det skal avholdes. 
Av saker som skal tas opp er: 

• Godkjenning av regnskapet 

• Valg av ny sportslig leder (Ida Nissen fra J09 har stilt seg til disposisjon for 
vervet) 

• Valg av siste medlem til kontrollkomite (må være en kvinne pga. 
kjønnskrav) 

Styret 

 Minicup som var planlagt til helgen 11-12.6 flyttes pga. for liten påmelding. Styret 
satser på å få lagt denne til helgen 1-2 oktober som en slags kick-off på sesongen. 

Styret/cupkomitè 

   

   

6 Eventuelt  
 Hoopit – ny klubbapp? Denne appen har til nå vært testet ut og brukt blant noen få 

av Kattemlagene. Det er både positive og negative sider ved å innføre enda en app 
i klubben. De fleste har nå vent seg til å bruke Spond. Styret er av den oppfatning 
av at Hoopit vil fungere bedre som klubbapp alt tatt i betraktning. I tillegg har 
utviklerne vært lydhøre for tilbakemeldinger og gjort forbedringer fortløpende. 
Her vil styret komme med en endelig avklaring etter sommeren. 

Styret 

 Styret har blitt informert at mobbehendelsen i Åsheimhallen 13.3 havnet i 
konfliktsrådet. Partene endte opp med et forlik i den forstand at innklagede 
kampvert uten forbehold sterkt beklaget sin oppførsel mot den unge gutten.  

 

   

   

 Neste styremøte : ikke fastsatt  

   

   

 
 


