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

Fravær:

5/2021
22.04.21 kl 20:00
Møterom i Malvikhallen
Kristian Arntsen, Karl Sigmund Hagen, Vidar
Furu, Stig Roar Aasgård, Berte Breivik Vaag,
Kåre Gruven, Kristine Mattson, Heidi G. Aasgård
Ingen

Referent:

Kristine Mattson

Agenda:

SAK NR.

ANSVARLIG

26/2021

Åpning av møte, godkjenning av referat fra
forrige møte og saker til eventuelt

Kristian

27/2021

Sak fra SU: Satsning på klubb og lagsmiljø.
Promobanner (18.000,-) og prosjekt ifm
lagbygging (10.000,-)

Stig Roar

28/2021

Økonomisk status pr mars

Karl Sigmund

29/2021

Henvendelse fra foreldregruppe HIL G06

Kristian

30/2021

Eventuelt

Alle

SAK NR.

REFERAT

26/2021

Referat fra forrige styremøte godkjent (V).

27/2021

SU v/Mari-Ann har fremmet ønske om å få igang et satsningsprosjekt med
formål styrking av lagsmiljø. Har kjørt testøkt for J2005, med fokus på å styrke
lagsfølelse, løse "tause" konflikter. Ønsket er å gi utøverne verktøy for å kunne
samles som lag.

Styret synes dette høres interessant ut og stemmer for en gjennomføring. Vi
ønsker å høre mer på neste styremøte, og godkjenner prosjektstøtte på kr
10 000 (V).

28/2021

Informasjon fra økonomi på status. Treningsavgifta kommer nå inn
fortløpende. Venter nå på å søke om mulig krisepakke 4 på tap kiosksalg

29/2021

Det er kommet en henvendelse fra en større andel av foreldregruppa til
Hommelvik G2006. Kristian og Stig Roar informerer om bakgrunn, sak og
prosess. Styret er enige i prosess videre. Kristian og Stig Roar følger opp denne
saken videre (V).

30/2021

Eventuelt:
- Ikke fått søknad om støtte til reisesamling fra J05 (Karl Sigmund)
- Krisepakke 4 Covid: Vidar har undersøkt, planlagt åpnet for søknad i juni.
Ingen info lagt ut enda.
- Kristian informerer fra årsmøte i hovedlaget
- Verdigrunnlaget må fullføres - tar en runde på det neste styremøte,
- Kåre stiller spørsmål til beløp sponsorene kan gå inn med
- Trenere i lavere aldersgrupper: krav/kursing til trenere? "Learning handball"
(app) bør brukes aktivt av alle. Minikoordinator er på plass nå, men ikke blitt
brukt pga. korona.

