
REFERAT FRA STYREMØTE 08.08.16 

 

Tilstede: Frank Motrøen, Lill-Ann Gulbrandsen, Kari 
Irene Holter, Roar Thorstensen og Jill C. Valestrand 

Ikke tilstede: Jan Ove Haugen, Anne-Mette Øvrum 

 

Sak 16/16-17 Referat  

Ok 

Sak 17/16-17 Informasjon 

1. Gulv legges 26.09  
- Alle porter inne byttes 
- Alle porter ut byttes 
- Bomberomsdører fjernes 
- Vegger tetter, lekkasje av farlig gass 
- Nye mål, forhåpentligvis oppheisbare 
- Ribbevegg mot parkeringsplassen fjernes 

2. Mail fra idrettsrådet, innkaller til møte angående hallen, med ungdomskolen, videregående 
og barneskolen. Møtet gjelder bruken av hallen, ansvarsfordeling ved skader/hærverk osv. 
Rådmannen ønsker at brukerne betaler for reparasjon av det som blir ødelagt i deres 
brukstid. Kari Irene mener dette blir urimelig da veldig mye av ødeleggelsene blir gjort i 
skoletiden/rett etter skoleslutt, fordi lærerne går fra hallen før alle elever er ute.  

3. Kari Irene prøver å få tak i Ivar Olsberg i forhold til oppmerking av barnehåndballbaner. 
4. Kari Irene har vært på møte med Kongsvinger IL Håndball i dag, i forhold til koordinator som 

vurderes ansatt i glåmdalsdistriktet. Regionen dekker 20-25 % av lønnen.  KIL og regionen må 
bli enige om hvilke arbeidsområder som skal dekkes. Grue har ikke svart på henvendelser, og 
Eidskog og Brandval har takket nei til samarbeid grunnet de økonomiske forholdene. Kari 
Irene jobber videre med denne saken. 

Sak 18/16-17 Håndballskolen 

54 påmeldte ved utgang av påmeldingsfristen, 3 forfall = 51 deltakere 

Kari Irene har pratet med Kurèr angående t-skjortene, og har bestilt. Kurèr og Glåmdal trykkeri har 
reklamer på t-skjortene, slik at kostnadene blir mindre. Sulland ønsker ikke å sponse i år, men vil 
gjerne spørres igjen neste gang. Det er forespurt om sponsing hos Kongsbil og Fargerike. Kari Irene 
avventer svar.  

Roar foreslår at vi spør Spar på Mo-senteret om sponsing av mat og drikke.  

Vi deler opp i tre grupper. ( 1-3 klasse, 3-5 klasse og 6-7 klasse) ? 



Instruktører: 1/3: Eva Hilan med hjelp av Markus Motrøen, øvelser som innebærer småspill 

  2/3: Lene Guldbrandsen Motrøen og Jens, basisøvelser, balanse, koordinasjon osv. 

  3/3: Linda og Espen Ellefsrud, individuelle balløvelser, ballbehandling osv 

Hjelpere: Mina, Emilie, Anniken, Oliver, Jeppe og Kasper. Disse fordeles slik at de følger 2 stykker på 
hver gruppe hele dagen. 

Deltakerne får servert yoghurt, drikke og frukt – banan, eple og druer. De får også utdelt t-skjorte, 
buff og sitteunderlag fra Odal Sparebank og flaske fra Rescon Mapei.  

Kari Irene kjøper poser til å pakke utstyret i og tar med seg sprittusjer, og hun tar med seg vester og 
baller. 

Roar henter nøkler på servicetorget i Nord-Odal kommune. 

Skolen avholdes 01.10.2016 fra klokken 10:30 til 14:30. Vi møter opp 09:45 

Kari Irene sjekker opp mål og banetegninger i hallen. 

 

Angående neste år foreslås det å søke Gjensidige, Statoil eller liknende om drakter til hver av 
gruppene på håndballskolen, slik at vi slipper å bruke vester. Det foreslås også å søke draktsett og 
utstyr fra de samme.  

Det vurderes for neste år å holde en dag med håndballskole i Nord-Odal og en dag i Sør-Odal. 

Sak 19/16-17 Loft-arrangement 

Frank og Kari Irene setter opp vaktliste og gir beskjed til vaktene om tidspunkt. 

Bestillinger: 

1. Øl: 700 halvlitere, bestiller 32 pakker av 25 glass, 62 cl, fra Skovly 
2. Vin: 14 kartonger rød, 7 kartoner hvit. Bestiller 30 pakker av 15 vinglass, str. 18,5 cl, fra 

Skovly 
3. Nøtter: Jill kjøper bigpack med nøtter i sverige. Bestiller 5 pakker av 50 glass, str 25 cl, fra 

Skovly. Vi trenger ca 20 liter 
4. Pølser: Bestiller 15 pakker av 24 pølser på Potten, 36 pakker lomper, og pølsepapir 
5. Brus: 2 brett Cola, Fanta, 7up (et brett lettversjon), Ramløsa og Pepsimax 

Ordensvakter er ikke vårt ansvar. Vi skal kun betjene inngangsdør, kiosk og opprydding. 

 

Sak 20/16-17 Årshjul 

Lisens for J14 og H3 er ordnet. Kari Irene har kontroll. 

12 åringer må ha lisens etter jul. 



Roar lurer på om trenerne må ha med seg kopier av lisensen på kamp. Kari Irene sjekker opp dette. 

Klubben vår må ha to dommere denne sesongen, vi har tre, og er innenfor kravene. Grue har 3 
dommere for lite, Kongsvinger har 3 for mange. Regionen lurer på om vi kan bistå Grue med 
rekruttering av nye dommere, og at vi da eventuelt får godtgjørelse av regionen for dette. 

Aktivitetsgebyr, Kari Irene har fått kopier av Lill-Ann, og deler ut disse. Hun endrer datoen på de til 
herrene og ber oppmann på J14 endre på de til sitt lag. Kari Irene deler også ut til G14 og Henrik 
Hilan. 

Kakebasar er ok. 

Nytt møte uke 42. Mandag 17. oktober klokken 18:00 i idrettshallen. 

Sak 21/16-17 Eventuelt 

Fairplaykontrakter  og dommerkontrakter, Jill sender over til Kari Irene. Kari Irene henger opp 
plakater i hallen, og skriver instruks til sekretæriatet.  

 


