
Referat fra ledermøte ØHIL håndball mandag 18.1.2016 – 19:00 

Sted: klasserommet ved inngangen til Hoslehallen  

Til stede: Øyvor Marton, Elisabeth Engum Hool, Lise Svendheim, Aksel Wiberg, Hans Jacob Kunz Brun, 

Terje Randen, Marius Gebhardt, Harald Joa (referent) 

Forfall: Hanne Wengaard, Hilde Orrem, Trond Hartermann 

 

2016_1 Oppfølging av saker fra ledermøte 7.12.15 

Harald må følge opp Rudi m.h.t. sportslige planer fra lagene og ønskeliste for treningsutstyr 

til hallen, ansvar: Harald. 

Bruksanvisning dommer-sms-løsning, ansvar: Trond 

  

2016_2 Runden 

Det skal investeres i nye drakter fra sesongen 2016/17. Blandet erfaring med draktene til 

herrelaget, vi har fått noen alternative drakter til test. Elisabeth tar ansvar for behovs-

kartlegging. Aksel holder i arbeidet med draktsponsorer. Frist: månedsskiftet april/mai.  

Terje og Aksel rapporterte om mulighetene for bygging av ny fleridrettshall i tilknytning til en 

mulig utvidelse av Eikeli Videregående Skole. Sverre N. m.fl. er på saken! 

2016_3 Dommere  

- som ønsker overgang til ØHIL: Øyvor redegjorde for hvordan henvendelser fra dommere i 

andre klubber håndteres, og har støtte i ledergruppen for fremgangsmåten. Det kan ikke 

hevdes at vi fisker dommere, og vårt kompensasjonssystem er dynamisk i den forstand at 

lønn for å stå som kvotedommer fastsettes årlig i forbindelse med dommerpåmeldingen. 

- barnekampledere: vi har få aktive, og har noen utfordrende dager med mange kamper, her 

kan vi kontakte naboklubber via Daniel Spanic og Kristbjørn Håland. Nytt barnekampleder-

kurs skal avvikles snarest mulig, ansvar: Lise og Øyvor.  

2016_4 Håndballens dag 9.4.15 

Aksel inviterer J/G02 og J/G03 til å ta ansvar for HBD 2016 (som «Partille-dugnad») i møte 

uke 4/2016, han skal også jobbe med å få fatt i regnskapet for HBD 2015. 

Trond har sagt seg villig til å lede arbeidet med rigging og rydding, andre sentrale roller med 

mulige kandidater:  

 - Kioskansvarlig: Elisabeth foreslår at dette tas av dugnadsforeldregruppe? 

 - Dommeransvarlig: Lise? 

 - Hovedsekretariat: Hans Jacob? 

 - Speaker: Hanne  

 - Økonomiansvarlig: ? 

 - Fotoansvarlig: ? 

 - Sponsor/premieansvarlig: ? 



 - Påmelding og web: Stein? 

Prosjektor: teste om den som er på klubbhuset kan brukes, alternativt sjekke om vår egen 

kan repareres. 

2016_5 Årsmøte håndballgruppa 

Vi planlegger å gjennomføre årsmøte mandag 7.3.16 kl. 19:00, Harald sjekker om klubbhuset 

er ledig. 

 Terje stiller i valgkomitéen og får hjelp av Harald til å finne et ekstra medlem. 

2016_6 Eventuelt 

 Ingen saker tatt opp. 

 


