STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL
Møte:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Fravær:

Styremøte 10. oktober 2020
11.11.20 kl 20:00
Klubbhuset Vikhammer
Beate Simavik, Kristian Arntsen, Karl Sigmund Hagen, Vidar Furu, Berte B
Vaag, Heidi Aasgård, Stig Roar Aasgård (Teams)
Martin Finholt (ikke meldt)

SAK NR. (2020) REFERAT
77/2020

Åpning av møte, godkjenning av referat fra forrige møte og saker til
eventuelt
Referat fra forrige styremøte godkjent (V)

78/2020

Økonomisk status pr september
Status økonomisystem hovedlag
Karl Sigmund går gjennom økonomisk status pr oktober 2020. Divers
spørsmål avklares i etterkant.
Hovedlaget har besluttet at alle avdelingene skal inn i Visma og benytte
Økonomisenteret dersom ekstern regnskapsfører skal benyttes.
Håndballavdelingen benytter pr i dag Økonomisenteret, og vil ikke få økte
kostnader som følge av denne omleggingen til et felles økonomisystem.

79/2020

Status sponsorer, dugnad varetelling Coop
Martin deltok ikke på styremøte, men Beate informerer om at Selbu
Sparebank og Avinor faktureres for sponsorbidrag nå i 2020.
Stig Roar har sendt fakturagrunnlag for eksisterende sponsorer til Karl
Sigmund, samt innhentet alt av eksisterende sponsoravtaler. To nye
sponsorer innhentet.
Beate og Stig Roar legger ut gjeldende sponsoravtaler på Teams.
Håndball stilte med redusert bemanning på årets varetelling på Coop (4/10).
Dette skyldes misforståelser, og vi må være forberedt på at neste års
varetelling kommer med et større dugnadstrykk for håndball sin del.

80/2020

Informasjon fra Sportslig Utvalg
Informasjon rundt smittevernstiltak og status på avvikling av
trening/håndballkamper.

Nye retningslinjer kommer på løpende bånd, og Stig Roar har ansvar for alt
knyttet til smittevern i Malvikhallen for våre lag.
Vi ser at det med et maksantall på 50 i hallen, så vil det være
uhensiktsmessig å ha kiosken åpen. Kiosken i Malvikhallen vil derfor i første
omgang være stengt ut året. Berte har ansvar for at lag blir informert (V).
81/2020

Visjonsprosessen 28.11
Avlyses pga. korona (V)

82/2020

Budsjettprosessen
Karl Sigmund starter arbeidet med budsjettfil hvor ansvaret for konti
fordeles til styremedlemmer og sportslig. Vi ser på dette i neste styremøte.

83/2020

Dommersystem
Beate ser på muligheten for å legge inn kontonummeret til Malvik Håndball i
løsningen, slik at betaling til dommer går automatisk fra Idrettsoppgjør.
Utover dette benytter Karl Sigmund løsningen.

84/2020

Forslag til ny dommermodell fra SU
Opprettelse av dommerteam bestående av en dommerkontakt og tre av
våre egne dommere. Alle får kontrakt pålydende kr 5000 med forbehold
som beskrevet i kontrakt (V).

85/2020

Årsmøte – sette dato
Vi tar utgangspunkt i årsmøte 11.3.2020. Styremedlemmer setter av datoen,
men vi publiserer ikke denne enda (V)

86/2020

Publisering av hovedlagets nyheter på Facebook
Vi ønsker å ha en spisset informasjonskanal ut til våre håndball-venner, og
ikke å fremme andre avdelingers informasjon (V).

87/2020

Eventuelt
1. Prosedyre for valgkomiteens arbeid
Hver enkelt leser gjennom valgkomiteens prosedyre
2. Informasjon fra hovedlagets styremøte oktober
Vurdering av økonomisystem gått gjennom

