
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 08.08.16 

 

Tilstede: Frank Motrøen, Jan-Ove Haugen, Lill-Ann 
Gulbrandsen, Kari Irene Holter og Anne-Mette Øvrum 

Ikke tilstede: Roar Thorstensen og Jill Valestrand 

 

 

Sak 1/16-17: Innkalling 

Godkjenning av innkalling.   

Vedtak: Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 2/16-17: Konstituering av nytt styre 

Konstituering av styret 

Nytt styre; 

Leder   Kari Irene Ingjerd Holter 

Nestleder  Jill Valestrand 

Kasserer  Lill-Ann Gulbrandsen 

Sekretær  Anne-Mette Øvrum 

Styremedlemmer Frank Motrøen 

   Jan-Ove Haugen 

   Roar Thorstensen 

Vedtak; Styret er konstituert. 

  

 



Sak 3/16-17: Info fra leder: 

Oppfølging av sak 49/ 15-16 

Gulvet i idrettshallen. Kari Irene har vært i kontakt med Roar Yri og Ivar Olsberg i teknisk 
etat. Nytt gulv er planlagt i uke 37-38-39-40. Uke 41 er høstferie. Forventet oppstart blir i 
uke 42. 

Styret har fått forespørsel om hvilken farge det nye gulvet skal ha, og hva slags merking som 
er nødvendig. Styret har gitt innspill på at vi ønsker blått gulv! 

Oppfølging av sak 67/ 15-16 

Oppstart av Herrelag, Rune Aas-Eng er pådriver. I tillegg har Eurospar sponset drakter, samt 
at det i tillegg til Lilleseth Kjetting også har kommet til Ukkestad og Odal bil som sponsorer.  

Når det gjelder samarbeidslagene, må klubbene sende underskrevet kontrakt om 
samarbeidslag til kretsen. Frist for å endre terminliste er 10. august.  

Skarnes håndball er forspurt om å «jobbe» som vakter under Lofts 20 års jubileum på 
Skogtun den 7 – 8 oktober 2016. Styret stiller seg positiv til dette, og at vi trenger 2 personer 
i døra, 2 personer til ordensvern – og i tillegg 2 – 4 personer som håndterer mat og 
drikkeservering (må være over 18 år) Tidspunkt er satt fra 20.00 – 01.00. 

Styreleder varsler Eva I. 

Vedtak: Skarnes håndball gir tilbakemelding om at vi tar på oss dugnadsarbeidet 7 – 8 
oktober 2016.  

 

Sak 4/16-17: Høringsuttalelse «Fremtidig idrettshall i Sør-Odal.»  

Viktig at vi, som den absolutt største bruker av idrettshallen, og som ikke har alternative 
treningsarenaer gir en tydelig høringsuttalelse. 

Uttalelsen følger vedlagt. 

 

Sak 5/16-17-Eventuelt  

Ingen saker meldt under eventuelt 

 

Neste møte: tirsdag 30.8.16, kl 17.30  


