STYREMØTEREFERAT HK LANDSÅS

Tid:

27. september 2017 kl. 20.00-22.00

Sted:

Landsåshallen

Innkalt av:

Geir

Til stede:

Anita, Geir, Jonny, Jan, Lena, Merethe, Torhild, Ronny, Jack

Referent:

Geir

Ordstyrer:

Geir

Saksliste:

Sak 1:

Status materiell - Merethe
Utstyrslevering (drakter, bekledning) iverksatt - leveranse allerede i gang. Må
avvente 14 dager før vi kan begynne trykking hos Rekmont

Sak 2:

Status økonomi – Ronny
Iht plan/budsjett – ingen større avvik
Sponsorer: i rute, når målsetning om 10% økning ift fjoråret

Sak 3

Status medlem – Jack
Mangler noe rapportering fra lagene – Jan purrer
Jack har hatt overlapping med Kjersti og Jan bidrar ved behov. Fakturering av
kontingent og treningsavgift iverksettes når lister er komplette. Mål å få ut faktura
senest 15. oktober
Jan sender ut informasjon asap om og brukerveiledning til håndball-appen (trenere
og oppmenn/lagledere) hvor lisens kan sjekkes, lagsliste for kamper kan gjøres etc.

Sak 4

Status transport – Anita
Gjentakende problemer med tilbakemeldinger fra lagene mht antall deltakere på
turer etc. Jan oppretter FB-gruppe for alle oppmenn/foreldrekontakter for å bedre
kommunikasjon. Hele styret også medlem i denne gruppen.
Anita fortsetter dialogen med Evensen og forsøker å få ordning for å få garanti for
åpne busstoaletter også på vinterstid.
Forhåndsreservasjon av nødvendige busser til klubbturneringene i Kiruna (nov) og
Tromsø (jan) iverksettes

Sak 5

Arrangement – Lena og Torhild
Seriekamper er fordelt på lagene, endringer må påregnes ved flytting av kamper
First Lego League: nye aktører har overtatt arrangementet – blir sannsynligvis
gjennomført på Seljestad ungdomsskole 11.nov. Klubben får fast pris for å servere
50 frivillige lapskaus og drikke pluss alle inntekter fra salg i kafe
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Aktivitetsserie: Landsås gjennomfører sin aktivitetshelg 7-8/4, lørdag for spillere 59 år, søndag for 10-åringer. Kommuniseres/registreres umiddelbart via sonesiden
(Ronny iverksetter), invitasjon sendes ut februar.
Arbeidsfordeling: Respektive lag på dette alderstrinnet gis ansvar for hver sin dag
(Lena informerer). Deltakere fra styret denne helgen avklares på senere styremøte.
Jan bestiller hall.
Kafedrift: Åpningstider som forrige sesong videreføres. Torhild/Lena vurderer
behov for endringer i instruks for kafedrift slik at salg også kan gjennomføres oppe
i hallen.
Sak 6

Sportslig – Jonny:
Sportslig utvalg etablert, første trenerforum avholdt.
Treningstider er nå endelig fastsatt – ros til lag som har vist fleksibilitet i denne
prosessen.
Etablert løsning med voksenperson som deltar på treningene sammen med våre
yngre trenere

Sak 10

Eventuelt
a) «Ekstra» foreldre som ønsker å overnatte på skole og reise med buss ifm
klubbturneringer – policy:
Klubben synes det er positivt at foreldre ønsker å reise sammen med spillere på
turneringer. Påmelding av ekstra foreldre må tas samtidig som laget melder på
antall spillere og støtteapparat, så vil transportansvarlig vurdere det totale behovet
opp mot kostnader og tilgjengelige kapasitet på bussene.
b) Kraftcupen: foredrag av Anja Hedin – hvem deltar:
Alle seriespillende som deltar på cupen påmeldes også dette foredraget – klubben
betaler denne ekstra påmeldingsavgiften (kr 30) for spillere og støtteapparat
c) HU-laget (samarbeidslag HHK-Landsås) – trenersituasjon:
Treningene for dette laget har vært gjennomført med en trener fra Landås, en fra
HHK og en fra kommunen. Pt mangel på en trener, Ronny har hatt dialog med
HHK rundt denne problemstillingen og fortsetter med den. Jan sjekker med
kommunen om ytterligere ressurser kan settes på.
d) Foreldremøter – hvem kan stille fra styret:
28/9 kl 1800 J12N: Geir
3/10 kl 1830 J13: Jonny
9/10 kl 1745 mini/mix 8/9: Jonny
e) Lovverk NIF for deltakelse på turnering utland for barn tom 10 år:
Henvendelse sendt håndballforbundet, avventer tilbakemelding

