
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 30.08.16 

 

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

Ikke tilstede: Roar Thorstensen  

 

 

Sak 6/16-17: Innkalling 

Godkjenning av innkalling.   

Vedtak: Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 7/16-17: Referat fra styremøte 8.8.16 

Godkjenning av styremøtereferat. 

Vedtak; Referatet er godkjent. 

  

Sak 8/16-17: Info fra leder: 

Oppfølging av sak 49/ 15-16 

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! I tillegg har leder vært i 
kontakt med kommunen om en 3. bane. 

Oppfølging av sak 67/ 15-16 

Herrelaget er i gang, trening de neste to ukene. Satser på en treningskamp før sesongen er i 
gang. Mange interesserte. 

Det jobbes nå med lisenser og nye må registreres på nytt. Alle spillere som ønsker å spille 
kamper må ha lisens.  



Bestilling av håndballgensere kan starte opp nå! 

J14 er i gang 

G16 vil mest sannsynlig ikke trene i hallen på Skarnes, blir langt å reise for gutta på Grue. 

Aktivitetsgebyret for ovennevnte lag kan deles ut! (Herrelaget, J14 og G16) 

 

Sak 8/16-17-Loft arrangement 

Foreldre til G9, J10 og J14 spørres om å hjelpe, i tillegg er det sendt ut forespørsel til Skarnes 
guttene i G16. Vi trenger 18 – 20 personer pr kveld (19.00 – 02.00) 2 i døra kl 20.00, 2 til i 
døra og 4 på kjøkkenet fra 21.00 – 12.00.  Eurospar er samarbeidspartner 

Navn Fredag Lørdag 

Aanstad kun hjelp til frakt 
eller annet 

  

Øksdal – kan begge dager 2  

E. Gundersen – helst fredag 1  

E. Pekeberg 1  

Nygård/Huse  1 

Ole C F Andersen 1  

Lars Hermansen 1  

Kari I. I. Holter  1 

Jan Ove  1 

Frank / Lene 2  

Willy Møller 1  

Line og Stein Olav Tuhus 2  

Elin og Per Ola Lindstad  2 

Bente og Vegard Bjørklund  2 

Eva Hilan  1 



Jan Erik Arnesen  1 

Atle Sjøli  1 

Nygårdseter  1 

        

Styret tilbyr lørdagsdugnaden til G16. 

Fordeling av inntekter; 30 % av inntektene fordeles til klubben og 70 % fordeles etter 
laginnsats. 

 

Prisliste: 

Øl   70,- 

Vin   70,- 

Pølse m/lompe 30,- 

Peanøtter  20,-  

Chilinøtter  20,- 

Mineralvann/boks 20,- 

 

Sak 9/16-17-Halltider og trening 

Gjennomgang av halltider og trening – oppstart i uke 42. (Det bookes tid i gymsalen) 

G9      

G12  mandag 

G16     Eva I 

J10  tirsdag og onsdag Linda/Linda 

J14 

Damelag tirsdag 

Herrelag fredager 

Basistrenerkurs den 18 oktober – tilbud til nye potensielle trenere fra 13 år og eldre på 
Skarnes (idrettshallen eller gymsalen). 



Skriv til skolene: 

Trening starter opp i uke 42, bør sendes ut til skolene og publiseres på Facebook og 
hjemmesiden i slutten på uke 39! 

Sak 10/16-17-Årshjul 

Gjennomgang av Årshjulet – oppdatert ligger vedlagt referatet.  Temakveld for trenere blir i 
uke 43 eller 44. Leder sjekker foredragsholder.  

Kakebasarer 11/2 og 11/11 

Ellers i rute pr august.  

 

Sak 11/16-17-Håndballskole 

Hallen er stengt slik at det er vanskelig å gjennomføre denne før sesongen starter. 
Undersøke om det er mulig å leie idrettshallen på Mo, 1 oktober 2016 for 
håndballskole/dag! Foreslått pris 200,-. Legger opp til to økter; yngste (1 -4) fra 10.00-13.00 
og neste (5 – 7) fra 13.30 – 16.30. Innbydelsen må ut snarest! 

 

Sak 12/16-17-Fair play kontrakt/trener kontrakt 

Det utarbeides en Fair play kontrakt for gruppen på liten bane og en for de større. 
Gjennomgått på møtet, og deles ut til spillere fra 10 år! Vise respekt og toleranse er 
grunnleggende fra Norges Håndballforbund. 

Foresatte skal skrive under kontrakten for å vise at de har lest Fair play reglene. 

Trenerkontraktene er gjeldende fra nå. 

 

Sak 13/16-17-Temakveld 

Temakveld gjennomføres i uke 43 – 44. Styreleder sjekker foreleser fra kretsen. 

 

Sak 14/16-17-Eventuelt 

Hjemmeside, må gjøres ferdig og være mer funksjonell slik at en fint kan finne frem til de 
ulike lagene, samt hvem som er årets spiller og annen informasjon. Felles møte med 
Glåmdalslagene er gjennomført (Grue og Eidskog møtte ikke). Står litt på stedet hvil. 



 

Neste møte:  mandag 12.9.16, kl 18.00 for planlegging av håndballskole/dag 

  Mandag 26.9.16, kl 18.00 i idrettshallen 

   


