
Styremøte Nordre Fjell Håndball 12. mars 2018 kl 18.30 

Tilstede: Bjørn, Christine, Kristin, Anne, Henriette 

Saker: 

Godkjenning av referat fra styremøte 18. februar 

Registrering av nye styremedlemmer i SA og Brønnøysund 

Alle er registrert. 

Fullmakter, signatur og prokura 

Styret i felleskap har signatur. Styreleder har prokura. Kasserer, Anne, og styreleder har 

tilgang til bankkonto. 

Ekstraordinært årsmøte 

Onsdag 21. mars blir ekstraordinært årsmøte kl 19.00 med utsatte saker fra ordinært 

årsmøte 21. februar. 

Saker: budsjett, regnskap og revisorer. 

Godkjenning av budsjett fra kl 18.00.   

Grasrotandel og Norges Energi 

Grasrotandelen gav oss kr 30 000 i 2017. Vi bør oppfordre flere til å bidra. Vi kjøper en 

banner til å henge i hallen med oppfordring om å støtte oss. Bjørn bestiller via Inovent as. 

Det er noe som heter Gul supporterstrøm, som vil gi klubben kr 200 pr nytt 

strømabonnement. Styret vil ikke legge ned noe særskilt arbeid med dette. Prioriterer 

Grasrotandelen og nytt banner. 

Klubbforsikring 

Vi har tidligere brukt både If og Gjensidige, og de dekker omtrent det samme. Kan synes som 

om at Gjensidige er noe bedre på skadeforsikringsdelen, emn den koster også noe mer. Vi 

ønsker å bruke Gjensidige, men If som andre alternativ.  

Møteplan for styret 

Møter:  

Mandag 23. april kl 18.30. 

Mandag 28. mai kl 18.30 

Mandag 20. august 18:30 

Mandag 24. september 18:30 

Mandag 12. november 18:30 



Mandag 7. januar 18:30 

Mandag 11. februar 18:30 

Årshjul 

Til neste møte: Alle må se gjennom forslag til årshjul og klubbhåndbok, og komme med 

forslag til endringer. 

Klubbhåndbok 

Som over. Forberede til neste møte. 

Arbeidsfordeling: 

Bjørn fortsetter som barnehåndballansvarlig, 6-12 år. 

Henriette blir trenerkoordinator fra 13 år-senior. 

Materialforvaltere: Henriette og Bjørn. 

Politiattestansvarlig: Alle med verv i klubben som er over 18 år skal ha politiattest. Christine 

er ansvarlig.  

Lisensansvarlig: Bjørn. 

Dommerkontakt: Bjørn.  

Trenermentor: Bjørn finner en til oppgaven. 

Tilsynsansvarlig: Bjørn. 

Nettside, facebook og media: Bjørn og Christine. Bjørn gir Christine tilgang til nettsiden. 

Lukket gruppe på facebook avvikles, og åpen facebookside bygges opp. 

Utvalg: 

Sportslig utvalg: Henriette er leder. Bjørn er med som barnehåndballansvarlig. Trenermentor 

bør være med. Evnt en til. Tas etter hvert. 

Arrangementsansvarlig: bla ansvar for kiosk, sekretariat. Kristin er leder. Anne er med.  

 Obs: når bør foreldrekontakter velges? få inn i Klubbhåndbok? 

Trivselsutvalg: Ansvar for avslutninger og interne turneringer. Christine er leder. Må få med 

seg noen av foreldrekontaktene. 

Få inspirasjon fra fotballens Fair Play utvalg?! 

Obs: arrangement for ledere og trenere. 

Ungdomsutvalg: Bjørn er leder. Christine er med. For spillere fra 13 år. 

 

Møtet hevet kl 20.40. 


