
 

 

 

Referat 

online styremøte 
 

 

Mandag 3.10.2022 kl. 20.00 

Via Microsoft Teams 

 

  
Navn  

  

    
Verv  

  
Mobilnr.  

  
E-post adresse  

Knut Erik Sandsund  x  Leder  994 42 780 leder@kattemhandball.no  

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

Rakel Chavez  
 

Styremedlem  926 10 374 rakelchavez84@gmail.com  

Franziska Luther  
 

Kasserer  400 18 457 kasserer@kattemhandball.no  

Ida Nissen x  Sportslig leder 932 59 419 sport@kattemhandball.no  

 

X = tilstede 

 

 

Saksliste 

 
1. Godkjenne referat fra forrige møte (28.8.22) 
  

2. Økonomi 
• Statusoppdatering v. Franziska/Knut 

 

3. Hall og Kiosk 
• Status halloppstart 

 

4. Sportslig status 
• «Åpen Hall» hver fredag 17-18 

• Keepertrening 

• Trenermøte 

• Status Fargerik Håndball 
 

5. Årshjul og oppgaver 
• Salgsdugnad 

• Reisecup 2023 

 
6. Eventuelt 
• Skifte av mobiloperatør i klubben 

• Støtt Ukraina-markeringer 

• Status ny klubb-app, Hoopit 
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Sak 
nr Sak Oppfølging 

1 Godkjenne referat fra forrige møte (28.8.22)  
 Et par presiseringer: 

▪ Regnskapet var ikke godkjent av årsmøtet på tidspunktet ved forrige møte, 
men ble det etter ekstraordinært årsmøte i september. 

▪ Minicup: J2012 er formelt ikke cuparrangør, men de skal bidra med folk til 
gjennomføringen av cupen. 

Rakel / Knut 

   

   

2 Økonomi  
 ▪ Saldo på driftskonto: 611.000. Av større utgifter i september er diverse 

elektrisk utstyr fra Power (batteribank og høyttaler), ny pc til sportslig leder, 
dommerbot på 10.000, samt innkjøp av utstyr. Inn på konto kom grasrotmidler 
på ca. 6000 kroner. Beløpet stammer fra de som har registrert Kattem 
Håndball som grasrotklubb. Det er fortsatt ikke overført midler fra Alliansen i 
2022.  

Franziska 

 ▪ Leder har hatt møter med klubbens regnskapsfirma Alpha Aksepta med tanke 
på å få Allidrettens regnskap også ført digitalt. Dette vil gi bedre kontroll for 
styret over inn- og utbetalinger blant denne avdelingen. 

Knut / Franziska 

   

   

3 Hall og kiosk  
 ▪ Oppstart på ny hallvaktsesong kunne vært bedre. Det er problemer med å få 

foreldre til å stille til avtalt tid samt å få gjennomført tilfredsstillende 
opplæring. I tillegg er det svikt i rutiner for renhold og henting/levering av 
nøkler. Dette MÅ bedres utover høsten. Det er laget en detaljert hallinstruks. 
Den deles også nå digitalt via Hoopit slik at alle kan finne nødvendig 
informasjon der. 

 
Vedtak: hvis ikke styret ser en bedring i hallvaktsituasjonen blant enkelte lag, er det 
besluttet at laget ilegges en bot. Størrelse på boten er ikke endelig fastsatt. Dette 
vil tre i kraft fra nyttår 2023. 

Hall-og kioskansvarlig / 
styret 

 ▪ Ifølge kilder i Trondheim kommune er det flere lag som utfordrer rettigheten 
til å selge kioskvarer i hallene som andre lag har kiosksalget i. Det betyr at det 
kan oppstå tilfeller der andre lag setter opp egen kioskstand (eventuelt låner 
kiosken som Kattem håndball bruker), for å selge egne artikler. 

 

 ▪ Oppstart kiosk er fastsatt til uken etter høstferien. Hall- og kioskansvarlig 

   

   

4 Sportslig  
 ▪ Nyvinningen «Åpen Hall» ser ut til å bli en suksess. Mange unge kommer i 

hallen fredager mellom 17 og 18 for å trene på håndballrelaterte aktiviteter. 
Listen over trenerne som skal være ansvarlig er rimelig fulltegnet - med noen 
få unntak, men det forventes at dette ordner seg når den tid kommer. 

Ida 

 ▪ I forbindelse med «Åpen Hall» er det planlagt å legge inn en eller flere 
keepertreninger med Anna Jensen fra Byåsen elite.  

Ida 

 ▪ Det jobbes med å utvikle en enkel treningsveileder som gjerne kan brukes av 
alle, men som kanskje er mest rettet mot de som er ferske i sin trenergjerning. 

Ida 
 



 

 

Sak 
nr Sak Oppfølging 

 ▪ Fargerik Håndball; ansvarlig Camilla har spurt styret om hva som skjer videre 
med denne satsingen, siden hun har varslet at hun kan tenke å gi seg. Styret 
har ikke funnet noen som kan avløse Camilla i dette arbeidet. Nestleder gir 
tilbakemelding til ansvarlig for FH. 

John 

 ▪ Det planlegges et trenermøte torsdag 20.10. Tema vil være sportsplan. Ida 
 ▪ Som et ledd i å forenkle klubbhverdagen er det nå tatt i bruk digital signering 

av feks. trenerkontrakter. 
 

   

   

5 Årshjul og oppgaver  
 ▪ Det ekstraordinære årsmøtet ble gjennomført som planlagt i september. 

Regnskapet ble formelt godkjent. I tillegg fikk vi på plass kontrollkomite og Ida 
Nissen ble innvalgt som sportslig leder frem til årsmøtet neste år. Protokoll er 
sendt til signering.  

Knut 

 ▪ Reisecup 2023? Styret diskuterte flere alternativer her (Hamar, Kristiansund, 
Trondheimscup!!), men vil avvente endelig vedtak. Temaet tas opp på nevnte 
trenermøte 20.10 der trenerne får komme med sine innspill. 

Sportslig utvalg / styret 

 ▪ Salgsdugnad 2022: her vil styret forsøke å få til en aksjon der vi satser på to 
ulike artikler. Flere ting ble diskutert, men av det som vil lønne seg mest med 
enklest logistikk er salg av bambussokker fra Ekofib og cellofan gaveposer fra 
Celias.  

Styret 

   

   

6 Eventuelt  
 ▪ Ny mobiloperatør: leder har innhentet ulike tilbud fra flere operatører. Ut fra 

behov og pris ser det ut til at Phonero har det beste oppsettet for vår klubb. 
Knut 

 ▪ Ukraina-aksjon (Handball for Peace): det foregår for tiden en spleis i regi av 
forbundet til støtte for barn og unge som rammes av situasjonen i Ukraina. 
NHF har donert én krone pr. medlem og oppfordrer alle 
(klubber/enkeltpersoner) til å støtte aksjonen på sin måte.  

Styret 

 ▪ Hoopit: innføringen av ny klubbapp går sakte men sikkert fremover. Flere og 
flere tar den i bruk selv om det finnes eksempler på de som stritter imot. De 
siste ukene har vi også testet ut E-dugnad gjennom appen i samarbeid med 
Eindomsmegler1. Videre fremover skal det jobbes med å få integrert 
Klubbadmin samt faktureringstjenester (eksempelvis medlems- og 
treningsavgifter). 

Knut 

   

   

   
 Neste styremøte : mandag 7.11 kl. 19.00  

   
   

 
 


