STYREMØTEREFERAT HK LANDSÅS

Tid:

14. nov. 2018 kl. 18.00-20.00

Sted:

Landsåshallen

Innkalt av:

Geir

Til stede:

Merethe, Geir, Jan, Lena, Atle, Rune, Torhild, Ronny

Referent:

Geir

Ordstyrer:

Geir

Saksliste:

Sak 1:

Godkjenning av agenda – saker til eventuelt
Agenda godkjent, følgende saker til eventuelt:








Sak 2:

Sosial sammenkomst (Landsås cup hovedansvarlige og/eller trenere)
Gjennomgang av aktive sponsoravtaler
Landsås cup 2019 (pinsehelg, eventuelle utfordringer, hovedansvarlige)
Status klubbutstyr
Gjennomføring av kamper
Endringer hallfordeling
Årshjul

Julebukken







Gjennomføres 30. desember
Invitasjon sendt ut – spredt på sosiale medier
Påmeldingsfrist satt til 10. desember – «smerteterskel» på maks 20 lag
10-års jubileum
Gjøre stas på initiativtakere (Hilde Svenning, Kjell Arvid, Roger Rasmussen, Sverre
Eilertsen med flere?) Dersom dette skal gjøres må alle aktuelle fanges opp
Hva må på plass:
o Sekretariat: Atle
o Dommere: Geir
o Tilrigging og opprydding: Alle
o Kafe: Monica Mathiassen – enkel bevertning. Merethe kontakter
o Kampoppsett: Rune sjekker med Terje Hågensen

Jan oppretter Facebook-gruppe hvor arrangementskomite er medlemmer. Møte
gjennomføres etter påmeldingsfrist 10. desember.
Postadresse

Besøksadresse

Fakturaadresse

Telefon

E-postadresse

Org. nr.

Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Grev Wedels plass 5
Postboks 405, sentrum
0103 OSLO

Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

23097879

post@forsvarsbygg.no

975 950 662

Telefaks

Internett

Bankkonto

23097803

www.forsvarsbygg.no

7694 05 12065

Vedlegg

0
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Sak 3:

Erfaringer etter Kiruna
Noe diskusjon på styremøtet rundt erfaringer etter Kiruna-turneringen, blant annet
relatert til brannalarm på overnattingssted og gjentakende spørsmål om tidligere
bussavgang.
Tiltak:
Styret må være tydeligere på reiseledermøtet og inkludere andre forhold enn kun
transport, ref «På reise med laget»
Hovedreiseleder utpekes – må være en erfaren reiseleder, ikke nødvendigvis den
fra eldste lag
Presisere rollen til reiseleder – plassering i buss og ansvar.
Spørreskjema sendes til deltakende lag - hva fungerte forut for turen (informasjon,
reiseledermøtet), under turneringen, retur). Jan lager utkast – gitt sen distribusjon
av referat gjennomføres dette første gang etter Nyttårsturneringa i Tromsø

Sak 4

Gjennomgang av «Plutselig uventet hendelse»
Viktig dokument som alle i styret bør kunne. Jan legger ut dokumentet på
styregruppen, alle i styret gjennomgår dokumentet, vi korrigerer og oppdaterer
dokumentet på neste styremøte. Etter gjennomgang – vurdere publisering på
nettsiden til Landsås

Sak 5

Medlemsfakturering
Geir følger opp med Jack

Sak 6

Gjennomgang/oppfrisking/bruk aksjonsliste
Enighet om at bruk av aksjonsliste er fornuftig for å følge opp sakene på
styremøtet. Geir oppdaterer listen og legger den ut.

Sal 7

Eventuelt


Sosial sammenkomst (Landsås cup hovedansvarlige og/eller trenere)

Rekker ikke noe før jul. Neste år: «pre-fest» før Landsåscup - alle med sentrale
roller inviteres slik at vi blir kjent med hverandre etc
Generelt: bli bedre mht sosiale sammenkomster for de med roller i klubben.
Legges inn i årshjul
Julestjerne pluss liten sjokolade til alle trenere også i år


Gjennomgang av aktive sponsoravtaler

Utsettes til neste styremøte – bør være «fast» rapporteringspunkt på styremøter
med viss frekvens (legges i årshjul


Landsås cup 2019 (pinsehelg, eventuelle utfordringer, hovedansvarlige)

På scenen: Rune
Turneringsansvarlig: Ronny
Øvrige roller rett over jul
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Status klubbutstyr

Før jul: utlevering. Jan publiserer status og forventet levering på foreldregruppen
på FB


Gjennomføring av kamper

OK – primær bekymring har vært i forhold til sekretariat på seniorkamper, men
fungerer bra


Endringer hallfordeling

Endringer mandag (J13S og senior) – effektuert
Geir sender epost til Monika og Marie Stenhaug – forespørsel om tid til
keepertrening (onsdag 1800-1900). J13N og J11/12 mister ½ time av tiden de har
på hel bane


Årshjul

Geir lager utkast til årshjul – gjennomgås første styremøte etter jul

