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Referat 

Håndballgruppen - SSK      

  

Periode:  Oktober Tid:  18:00-22:00 Møtenr.: 07 Nullpunkt: Årsskiftet  

  

Referent:  Trude  S 

Tilstede:  Stian  M, Aina L,  Trude S, Marianne, Dag Helge,  Anders F, Paal T L, Dan, Irene 

Forfall:    

Sak nr.  Sak  Frist:  Ansv.:  

 Avklare forventinger til håndballgruppen 
Rolleavklaringer i klubben 
Dan: I underkant av 2 stillinger i administrasjon. Få ansatte på mange 
medlemmer.  
Administrasjonen gjør oppgaver på dagtid, som egentlig ikke tilhører de, 
og de føler det blir forventet at de skal gjøre dette også fremover. 
Eksempel: 
Avstemming av Billettinntekter ble tidligere gjennomgått av 
styremedlemmer, dette blir nå gjort av administrasjon. Mange 
feilføringer. 
Håndballgruppen er ikke sikker på om dette er noe vi kan påta oss på 
dugnadsbasis  
 
 
Arrangement 
Utfordringer knyttet til arrangement. Hvordan resetter jeg klokken? 
Merking av bane?  
Håndballgruppen vil gjennomgå opplærings rutiner, for å se om det er 
noe mer som kan gjøres.  
 
Web og media 
Innlegg i ulike kanaler må være ferdig skrevet, og man kan ikke bare ringe 
å si hva man ønsker. 
Håndballgruppen kjenner seg ikke igjen at dette er et gjentagende 
problem. 
 
 
 
Lag og informasjon 
Nye lag blir ikke alltid registrert. Informasjon om trenere finnes ikke. 
Dette er en del av rolleavklaringene som skal gjennomgås på tvers av 
idrettene.  
 
 
Irene har mange e-poster som hun ikke vet hvor skal sendes. 
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Håndballgruppen spilte inn at vi trenger egne mailadresser, slik at vi 
kan ta oss av intern distribuering selv. Mulig at vi trenger 2 forskjellige 
adresser. Dette bør avlaste Irene i det daglige arbeidet.  
 
 
 
  
 
 

 Prosesser i forhold til endringer. Hvem har ansvar og hvem kan starte 
endringer. Eksempel SSK360 
 

  

 Hvem har hovedansvar for kick off for nye medlemmer? Dette må 
avklares til neste år. Marianne spiller inn til hovedstyret. 
 

Neste 
Hovedstyremøte 

Marianne 

2019/002 Ferdigstille avtale med MIL, KIL og VIL om å overta ansvaret for guttespillere i 
alderen 00-06. Venter på innkalling fra MIL representant  

Pågår Anders 

2019/003 Basistrening. Hva gjelder for klubbens medlemmer? Skal man kjøre felles 
treninger på tvers av idrettene? Spilt inn til hovedstyret. 

Pågår Marianne 

2019/005 Dersom man skal benytte seg av treningsrom i SA, bør man ha utstyr 
som er tilpasset brukerne. Det er ønskelig å investere litt i vekter mm. 
Utarbeide felles skriv fra alle idrettene som benytter SA om ønske og se 
om der er felles enighet. 
 
Førsteutkast laget og distribuert til håndballgruppen for kommentarer 

Pågår Stian 

2019/62 Sportsplan - Gjennomgå plan, vurdere tilbakemeldinger 
Noen små endringer gjenstår før ferdigstilling 

31-08-19 Anders 

2019/82 Planlegge Sartor Håndballcup 2019 
Planlagt og gjennomført. Eget skriv foreligger om gjennomføring og 
erfaringer 

Avsluttet Marianne 

2019/83 Sette opp plan for trening for uke 44 
Det skal være messe i hallen.  

21.10.19 Anders/Marianne 

 

Håndballgruppen  

 

 


