Referat, ledermøte ØHIL håndball mandag 7.9.2015 – 20:00
Til stede: Harald, Hans Jacob, Terje, Hilde, Lise, Trond, Hanne (referent)
Fraværende: Aksel, Elisabeth, Rudi, Marius, Øyvor.
Det er en GLEDE å offisielt ønske Trond Hartermann velkommen i ledergruppa! Trond har ikke fått et
bestemt verv ennå, men er fleksibel og åpen for å ta i et tak der det er behov.
Ved første og beste anledning vil ledergruppen gjennomføre en «workshop» sammen, og gå gjennom
ansvar og oppgaver slik at vi får en mest mulig hensiktsmessig fordeling på de ulike rollene vi
innehar.
Agenda:


Kort referat fra håndballstyremøte 27.8.15
Håndballstyret består nå av fem personer (Harald, Rudi, Aksel, Hans J, Hanne).
Ansvarsfordeling: Styret skal ta de overhengende beslutninger bl.a. rundt økonomien i
håndballgruppa, og ledergruppen skal sørge for at håndballgruppa drives på en god
måte. Styremøter gjennomføres ved behov.
Tema klistervask ble diskutert. Aksel skal sjekke om «Pondus‐gjengen» kan ta jobben, vi
avventer tilbakemelding.
Ansvar: Aksel
Terje og Hanne blåser liv i «prosjekt ledige pensjonister» hvis ikke Aksel får napp. Siste
alternativt er at klistervask gjennomføres av de lagene som benytter klister (som i dag).
Ledergruppen må i såfall følge tett opp så samtlige lag faktisk følger opp.



Dommerkontaktene har ordet
Øyvor var ikke til stede. Det er en utfordring med NHF sine nye nettsider, bl.a mangler
dommerdagbøkene. Det er ønskelig med en oversikt over hvilke prosedyrer som gjelder
når dommer ikke møter.
Ansvar: Øyvor – kan du lage en enkel punktliste som vi kan legge i permen i sekretariatet.
Denne bør også inneholde en oversikt over hvilke dommere som kan kontaktes, om
oppsatt dommer ikke møter.
Trond foreslo å sjekke mulighet for å sende en gruppe – SMS til tilgjengelige dommere.
Han jobber i Telenor og undersøker saken.
Ansvar : Trond



Økonomi
Alle lag må sende lagliste til Aksel med oversikt over spillere denne sesongen, disse gir
grunnlag for fakturering av treningsavgiften. Hanne sender ut informasjon til alle trenere
og oppmenn.
Ansvar : Hanne



Trener‐ og oppmannsmøte 23.9.15
Møtet forskyves i påvente av de nye websidene til håndballforbundet. Forslag til dato 7.
okt – denne går ut siden klubbhuset er opptatt. Hanne jobber med ny dato samme uke,
Ansvar : Hanne



Hallansvar – opplæring nye lag?
Terminlister for påtroppende årgang er ikke publisert ennå. VI følger opp saken.
Ansvar : Hans Jacob



Nye websider – opplæring
Dette kommer på trener‐ og oppmannmøtet



Eventuelt
Alle i ledergruppen får årskort med gratis inngang til Hoslehallen.
Ansavr : Hanne

