
Referat - ledermøte ØHIL håndball mandag 29.1.2018 – 18:00 

Sted:  klasserommet ved inngangen til Hoslehallen  

Til: Øyvor Marton, Stein Andreassen, Erik Borthen, Jørgen Lyche og Hanne Wengaard (referent) 

Fravær: Lise Svendheim, Hans Jacob Kunz Brun, Terje Randen og Harald Joa 

Kopi:  Torunn Kvitli, Ingunn Berger Sæther og Sverre Nordby 

 

2018_01 Gjennomgang referat/oppfølging av saker fra ledermøte 8.12.17:  

Invitasjon fra Stabæk J05 til minikretslag - Stein har innkalt til møte som ble avlyst. 

Ansvar for å følge opp : Stein  

Følgende punkter fra sist blir med til agenda på strategisamlingen 16. og 17. februar: 

- ballrommet – rydding, plassering av alt utstyr. Bilde av hvordan det skal se ut –  

henge opp.  

- forberedelser og planlegging til Eikelihallen kommer 

2018_02  Økonomi – regnskap vs budsjett 2017 (Erik) 

Lite avvik på budsjett for 2017, ingen kommentar fra Øhil v/Sverre N. Budsjettet blir 

noe justert ift dommerutgifter og utgifter for lagpåmelding – kostnadene for å drifte 

lagene er noe høyere enn først antatt. 

- Det er uavklart hvor de 50 000 fra håndballgruppas sponsorer er betalt inn, ansvar 

for å følge opp : Erik 

- Det er treghet i innbetaling av de 60 000 fra Sparebankstiftelsen, ansvar for å følge 

opp : Hanne  

2018_03 Håndballens dag 2018 – ressurser (Hanne) 

Ressurser til å arrangere hentes fra J04, G03, J03 og J02. Ansvar for å følge opp : 

Hanne  

2018_04 Hoslehallen: varslingsrutine, ballrommet (Hans Jacob) 

Status ballrommet: dette punktet blir med på strategisamlingen. Etter at den hvite 

døren i hallen  ble låst, ser det mye bedre ut!  

Ansvar for å henge opp varslingsrutine: Hans Jacob 

2018_05 Trenersituasjonen for G2003 og G2004 (Hanne) 

  Kommer på agendaen til strategisamlingen. 

2018_06 Strategisamling 16.-17. februar – agenda + hvem gjør hva og når? 

  - vi ferdigstiller den sportslige planen 

  - alle skal forberede seg ift sine ansvarsområder. Ansvarlig : ALLE!! 

2018_07 Dommeravtale (Øyvor) 

  - tas med til strategisamlingen, ansvar for å følge opp : Øyvor 



2018_08 Kvotedommere og dommerkompensasjon sesongen 2018/19 (Øyvor) 

- Øyvor ønsker at vi skaffer en oversikt over behov for kvotedommere neste sesong, 

så snart som mulig. Kompensasjon blir i hvertfall ikke mindre enn i år. Tas med til 

strategisamlingen, ansvar for å følge opp : Øyvor 

2018_09 Årsmøte i håndballgruppa 5. mars: agenda + hvem gjør hva og når? 

- Agenda gjennomgås på strategisamlingen.  

Hva er regelverk / krav til gjennomføring for undergruppene i Øhil? Ansvar for å følge 

opp mot Sverre N : Hanne  

2018_10  Eventuelt 

- Det er gledelig at Jørgen er med i ledergruppa i rollen som materialforvalter! Han 

må få egen nøkkel til lageret – Hanne har levert Trond sin nøkkel til Harald, denne må 

gis til Jørgen asap. Ansvar for å følge opp : Harald 

- Nytt batteri i hjertestarteren blir byttet i løpet av denne uken. Vi setter etter hvert 

opp nytt kurs i bruk av hjertestarteren - ansvar for å følge opp : Hanne 

- I god tid før lagene for neste sesong skal meldes på, må vi skaffe en oversikt over 

antall spillere på de ulike lagene med tanke på mulig draktbestilling 

 

 

Andre ting, tas med til strategisamlingen: 

- hva skal lagbaggene til de ulike lagene inneholde? 

- skal vi skaffe bortedrakter? Alternativt vester i farver eller vester med «hull» så 

draktnr synes?  

 

  

 


