
  

Referat  

Håndballgruppen - SSK      

  

Periode:  Januar Tid:  17:00-
19:00 

Møtenr.:  Nullpunkt: Årsskiftet  

  

Referent:  Aina 

Tilstede:  Anders, Janne, Aina, Stian, Anette, Marianne 

Forfall:   Dag Helge 

Sak nr.  Sak  Frist:  Ansv.:  

 1 Referat fra sist møte godkjent 
Kommentar til referatet om ny representant inn for Mathias Garfield 
som har gitt seg: 
“Avvente valgkomiteen sitt arbeid med nytt styre, før ny erstatter 
velges .” 
Janne retter opp i dette 

  

 2 Gjennomgang av  innhold, filer og mapper  på Teams, her finner en 
også mal til møtereferat. 

- Foreldrekontakter oppdateres og ligges inn via Rubics 
- Årshjul skal inn i plandisc og ligge som en lenke til nettsiden 
- Arbeidsdokument over i plandisc enklere med klipp og lim 

inn i møtereferat 
 

  

 3 
 
 

Avtalen med Mizuno er klar, den skal signeres av Dan. Avtalen 
gjelder kun på XXl Sartor. Her er det viktig med mye promotering, 
konkurranse på FB? 

  

 4 Sportslig status fra Anders 
 

- Ulrik og Chriss har hatt møte med styrketrener, har 
diskutert en løsning fra senior og ned til 06-kullet. Det 
legges opp til x antall øvelser i tillegg til individuell 
oppfølging. Dette er viktig for klubben da vi er “svake” på  
organisert styrketrening. Kostnaden på dette er 70 000 ,- 

- Har vært litt frafall i 2.div, vanskelig å motivere til trening. 
Viktig med tett oppfølging 

- Det jobbes med treningstider når arenaen stenges for 
vaksinering, vi beholder B3 og gymsaler. Det er søkt om 
tider i Bildøyhallen,er det ledig tid i andre haller? Marianne 
kryssjekker tider med koronaplanen 

- Har vært dialog med Bergen Kommune/ Framohallen om 
leie av bane, det er kun ledig tid i helger med unntak av  2 
timer mandag, tirsdag og onsdag. 
 

  



Bergen cup Elite 
 

- Pga usikkerheten om arenaen er klar igjen til BCE, er deler 
av lunsjbestillingen kansellert.  

                Så langt ligger det an til 800 lunsj porsjoner og 500 
middagsporsjoner                            
                daglig? 

- Har vært i møte med Roald Bruun Hansen, i Åsane Arena. 
De har sagt ja til å overta arrangementet. 

- Å flytte cupen til Åsane innebærer økte kostnader til 
transport og mattelt. En må også betale ut håndballskole og 
andre aktiviteter.Viktig å få belyst for kommunen at BCE og 
Nm i turn som er planlagt  arrangert ,   er viktige 
arrangement for klubben. Hvem tar kostnadene ved avlyst 
arrangement? Saken bringes videre til Dan og kommunen. 
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Barnehåndball: 
- 2015 kullet har startet opp, 22 stk hvorav 8/9 gutter. De  

ansvarlige er Paal og Simon Østvold. 
- Alle lag er påmeldt seriespill i februar med unntak av G 

2014 
- 2013-kullet består av 23 gutter, 3-4  av de er fra Knappskog 

og Landro.Bodil Lund er spurt om å være trener,  men har 
takket nei. 

- Håndballskolen i uke 9 - vinterferien. Så langt ingen 
påmeldte,dette skyldes nok pandemien og usikkerheten 
rundt den.  Vurderer å avlyse den ved lav påmelding. 

- Har vært møte med samtlige trenerne. De har et sterkt 
ønske at seniorspillerne tar turen innom treningene for å 
hilse på og evt gjennomføre en treningsøkt. 

- Gjennomføring av håndballens dag for gutter så snart det 
lar seg gjøre. 

 
 

 

  

  

 
 

1.februar er nye nettsider  og nytt IT system klart, ser bra ut så 
langt. 
Rubic er i gang, mange muligheter som lettere kontakt med 
enkelt lag, banekalender og betaling for medlemmer. 
Alle gruppene bruker teams og sharepoint 

 

  

  

 
 

Anette og Henning har sett på løsninger mtp  
Det skal være en hylle der vi har en boks med izettle og 2 stk ipad 
som kun tilhører håndball. 
Anette henter oppgjørsskjema i hylle etter bruk, går gjennom 
oppgjøret og sender det videre til revisor. 
Undersøke hvordan det skal organiseres, gå i dialog med 
administrasjon.Hvordan skal henting/levering av boksen organiseres. 
Klubben fortsetter med Sirius regnskapssystem. 

  



  Anette, Anders og Janne hadde møte på mandag ang budsjett 
rundt satsningsområdet og hopp på sponsor? Anette hadde 
gode redegjørelser på hvorfor. Nytt budsjett akseptert 

  

  Referat styremøte 
 

- Budsjettoverskudd, melde inn ønsker om å beholde 
midler til utstyr 

- Anette sjekke likviditet og økonomi 
- bruk av avsetninger? 
- Ny regnskap fra 1.feb, Sotra og VNR? 
- Revidert sportsplan, hovedstyre er positiv til satsning. 

Utarbeide et svar med redegjørelser for inntekt? 
- Vinteren 2020, søkte håndballgruppen om midler til 

utstyr. Søknaden ble satt på vent, da fotballen fikk 
innvilget  ekstra pengestøtte i stedet.Finne vedtaket 
som viser at neste gang er det håndball som skal  
dette til tross for  
 

  

  Annet:  
- Vinteren 2020, søkte håndballgruppen om midler til 

utstyr. Søknaden ble satt på vent, da fotballen fikk 
innvilget  ekstra pengestøtte i stedet.Finne vedtaket 
som viser til at neste gang er det håndballen sin tur til 
støtte. 

- Janne har lagt ut en sponsor-ark , der vi kan fylle inn 
kandidater.  

 

  

     

     

     

     

 

 

Håndballgruppen  

 

 



 


