Referat fra ledermøte ØHIL håndball torsdag 17.6.2021 – 18:00
Sted:

Klubbhuset, styrerommet 2. etg.

Til stede:

Øyvor Marton (over Teams), Erik Borthen, Tobias Borthen og Harald Joa

Kopi:

Annette Rekanes, Lise Svendheim, Marit Øgaard, Odd Vegge, Torunn Kvitli og
Sverre Nordby

2021_07

Runden
Orientering ang. dommersituasjon. Øyvor.
‐
‐
‐

2021_08

Økonomi: regnskap, budsjett og offentlige støtteordninger
‐

2021_09

Parsammensetning for neste sesong er innsendt.
Vi har nok dommere til å fylle opp kvoten.
Årets kontrakter for dommerne er endret til kr. 10.000 inkl. feriepenger.

Tas på neste ledermøte.

Fra sportslig leder:
Generell status
‐
‐
‐
‐

Det har den siste tiden vært full aktivitet for våre lag over 13 år jfr. Klubbens
sesongbestemmelser.
Alle under 13 har fått tilbud om å spille treningskamper og ha treninger i helgene
ettersom sesongen ble avkortet. Cirka halvparten benyttet seg av dette tilbudet.
Vi har dekket, og dekker dommerutgiftene til treningskamper. Dette har ført til
mange fine og gode kamper spilt i Hoslehallen.
Haslumskolen er ferdig og skal evalueres.

ØHIL Idrettspark
‐

Håndballgruppa stoler på at Sverre har full kontroll og at alle vilkår i intern
låneavtale blir overholdt. Vi heier på ny kunstis‐ og kunstgressbane!

Lagpåmelding
‐
‐
‐
‐
‐

53 påmeldte lag til seriespill.
En klar tendens på at flere av våre grupper melder på nivå 1 lag enn tidligere.
Bring lag
Lerøy lag
2 herrelag

Treningstider
‐

Et førsteutkast sendes ut i uke 25.

‐
‐
‐

Aldri før har vi hatt mer presset hallkapasitet med kun 1,5 time per gruppe tildelt
i hall. (Underskudd på 180%).
Fått forhandlet til oss noe tid fra Haslum.
Gymsalene på Eikeli VGS blir kantine…

Eikelihallen
‐
‐
‐
‐

Ikke klar før 01.01.2022
Prøvedrift på 3 mnd som vi håper på å få.
Tobias er i dialog med Jar om en intern fordeling av tidene.
Vi ønsker en tilsynsavtale dersom dette resulterer i mer treningstid.

Samarbeid G/J 18
‐
‐
‐
‐

Vi har inngått ulike avtaler med 3 klubber i området.
For jentene er det: Jardar, VBLIL og Haslum.
For guttene er det: Haslum.
Hensikten med disse avtalene er å tilby alle våre ungdommer over 16 år en god
trening‐ og kamphverdag uavhengig av nivå.

Kast ballen
‐
‐
‐
‐

Et rekrutteringstiltak fra NHF.
Vi har fått tildelt Grav Skole.
Tobias holder i dette videre.
Vi må få på plass en plan for kommunikasjon og rekrutering.

Klistervask – klisteravtale
‐
‐
‐

Det må vaskes mer enn før som en konsekvens av at vi beholder klisterlag lenger
enn tidligere.
G2005 får jobben som gir kr. 40.000 i lagkassa.
Vi inngår en avtale med iKlubben der vi bestiller opp klister og klisterfjerner til
våre lag. De kan da hente ut klister ved behov og vi belaster lagkonto.

Nye drakter
‐
‐

Design på nye drakter ble vedtatt over avstemning på epost mellom
styremedlemmene. Det blir en bestilling på om lag 830 drakter.
Tobias holder i denne.

2021_10

Roller i idrettenes styrer (Årsmøtevedtak ØHIL) – konsekvenser for håndballgruppa
‐

2021_11

Vi må ha inn flere folk! Problemstillingen løftes ved neste ledermøte i august.
Tobias hører rundt om mulige kandidater.

Eventuelt
‐

Intet å bemerke.

