
Gruppeutvalg møte
25.03.2021 18.00 - 20.00
Agenda

Sted
Sotra Arena

Deltaker
Janne Havnerås (arrangør), ainalarsen1975, Anders, Anetteap67, Frylandsholm,
marianne.skarholm, Post Husby, Stianmikkelborg

1.    Godkjent referat fra sist møte

Godkjent

Vedlegg
Gruppeutvalg møte - 24.02.2021.pdf

1.1.    

2.    Nytt fra styremøte

3.    Status sportslig leder

Ulrik og Chriss er klare for ny kontrakt. Jon Heldal har takket ja til sin kontrakt. Henrik har takket
nei til tilbudet. Anders jobbet med en erstatter. Jacob og Ulrik (gutter 08/09). Sportslig råd -
Anders jobber med sammensetningen her, tanken er at Chriss, Ulrik og Kenneth Hansen + 2
representanter fra jente og gutte bredden. Askøy modellen kan være en et bra utgangspunkt for
videre modell. Anders setter rammebetingelsene for innhold til sportslig råds leder. Dommer
representant burde også vært med i sportslig råd.

Tiltak
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Anders leverer rolle beskrivelse iht. sportslig leder

Ikke oppgitt Ikke oppgitt

4.    Status økonomi

Vi har et positivt resultat -
Medlemskontingentene ligger ut i mars mnd. Jobber med å fordele nye rammer iht.
stillingsendringer. Spørsmål fra Marianne ang. overskudd fra i fjor og om dette kan avsettes men
negativt svar på dette.

5.    Status barnehåndball

Marianne gir seg i rollen fom. 01.04 og vi må erstattes. Hun har en enorm innsikt i
breddehåndballen og koordinering av oppstart av lag etc. Det er mye som skulle vært
gjennomført som en dessverre ikke har ressurser til. Pål hjelper litt til her men det er et krevende
arbeid. Marianne lager en rolle beskrivelse slik at vi kan promotere rollen videre... VI trenger å
optimalisere arbeidet og systematisere dette for et bærekraftig perspektiv. Barnehage lag har
vært kjempe viktig for rekrutteringen - stort kull 30 stk. fra forskjellige skoler. Vi bør holde på
barnehagemodellen er erfaringen. "Learn on handball" - opplæringsøkter brukes
Kurs for foreldrekontakter -

Tiltak

Rolle beskrivelse ved oppstartslag - tidsbegrenset. Marianne lager post til facebook
for å rekruttere.

Ikke oppgitt Ikke oppgitt

6.    Sponsorengasjement - Status

Frode har fått med seg flere personer (Morten og Kurt) inn i sponsorgruppen. Nye bilder er tatt av
fotograf til DM. Frode snakket med Dan om status på sponsor for å avklare hvem, hva, hvor? Vi
trenger en avklaring her. Vi ønsker en enda mer operativ sponsorgruppe som kan koordinere
dette.
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Tiltak

Innen utgangen av april er de klar å kan starte å sende ut tilbud 01.mai

Ikke oppgitt Ikke oppgitt

7.    Arrangement status

Planlegging av Bergen Cup Elite - svarfrist innen 01.mai iht. Åsane Arena. Møte i
arrangementskomite 25.03 - Orienterer ytterligere ved neste møte. Vi bør lage en sak til nett iht. å
varme opp "dugnadsånden" 
Beach Håndball - planlegges med forbehold om stengt arena.
Sotra Barnehåndballfestival - Marianne har booket hall, ( 2011)
Kamp arrangement i helgen som var - mangel på dommere, systemet falt ut på dette.

8.    Korona situasjon

Alle trener som normalt utenom de over 20 år. Vi følger retningslinjer men noen utfordrende
situasjoner har oppstått der ikke foreldre ønsker at barna skal spille kamper iht. tolkning av
smitteråd.

9.    Eventuelt
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