Referat fra ledermøte ØHIL håndball mandag 26.1.2015 – 18:00
Til stede: Torhild, Marius, Irene, Hanne, Øyvor, Stein, Aksel, Hans Jacob, Terje, Harald (referent)
1. Gjennomgang referat og oppfølging av saker fra ledermøte 2.12.2014
2. Dommerkontaktene har ordet
Vi må ta stilling til eventuell kvotedommerkompensasjon for sesongen 2015/16
3. Håndballens dag
Godt i gang, juniorgruppa tar ansvar og får overskuddet som støtte til cup
Alle må bidra på sponsorsiden mht lotteri og småpremier
4. Sportslig utvalg (Stein m.fl.)
Intet nytt
5. Økonomi (Aksel)
Treningsavgifter blir innkrevd via MinIdrett fra NIF, krav skal sendes denne uka, alle leser
gjennom brukermanual og kommenterer eventuelle svakheter til Stein, Hanne sender info til
oppmenn/lagledere
Aksel ser at ny rutine for treningsavgiftsinnkreving frigjør tid som han kan tenke seg å bruke
på sponsor‐ og inntektsbringende aktiviteter
6. Kort fra møte med Haslum HK vedrørende guttehåndballen i Bærum/Oslo vest
Harald refererte fra positivt møte med Haslum HK om guttehåndballen i Bærum/Oslo vest,
Hanne sjekker om Rudi/G03 kan ta ansvar for ØHIL i dette mulige samarbeidsprosjektet
7. Hallansvarlig sjekkpunkter m.m.m. (Hans Jacob)
Dokumentet er oppdatert og ligger på web, må tas nye utskrifter med tanke på oppslag i
kiosk og sekretariat
8. Ledergruppa
– ledergruppens roller (innspill fra Stein – e‐post 15.1.15 + Hannes svar i e‐post 19.1.15)
Dokumentet er et godt utgangspunkt for vårt ikke berammede halvdagsmøte, kan noen
ansvarsområder grupperes og samles mtp at ledergruppa ikke skal «ese ut»? Også viktig å
gjennomføre en ansvarsanalyse: a) hva er formålet med rollen? b) hvilket ansvar ligger i
rollen? C) hvilke oppgaver ligger til rollen?
9. Eventuelt
‐ nye mål, problematiske tverrliggere, sikring av mål
Kommunen vil få fullført sikring av store mål i uke 6, Hanne legger ut korrigerende budskap
på FB. Status småmålene: mangler 6 bolter, et par kjettinger og et hjul – Harald tar dette
med kommunen.
‐ evalueringsskjema fra Hanne, ref. hennes e‐post fra 21.11.2014
Hanne sender dette på nytt til ledergruppa som kan komme med innspill/kommentarer,

deretter sendes dette til trenere/oppmenn etter at sesongen 2014/15 er ferdig
‐ anleggsgruppa ØHIL
Terje ble «tatt på senga» av prosjektplan for hall på Jarmyra, dette skyldes beklagelig
forglemmelse fra håndballstyret og høy hastighet fra Lars’ side. I utgangspunktet er
håndballgruppa for hall på Hosletoppen OG Jarmyra
‐ Messecup
Informasjon er sendt ut til lagene, påmeldingsfrist må bestemmes og kommuniseres, Hanne
og Stein ser på dette på HB‐dag‐møtet 29.1.
‐ Håndballens årsberetning
Vi satser på «blå‐kopi‐løsning», Harald lager forslag som ledergruppa kommenterer,
korrigerer og kommer med innspill til.

