Møtereferat
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

09.06.2016
klokken 17.30
møterom på idrettshallen

Deltagere: , Ingrid B Nilsen, Hanne Fjellstad, Hanne Jorunn Woldstad, Inghild Sivertsen,
Agnes Bjørgve, Nils Birkelund.

Saksliste
Sak15/16 Besøk av Eirik Engelsen fra region Nord.
Eirik Engelsen har informert og gått gjennom et måleskjema for organisasjonsstrukturen.
For å engasjere flere foreldre til å arbeide i handballgruppa og lette arbeidet for de som
allerede jobber, kan strukturen endres ved å danne små undergrupper. Undergruppene får
definerte og mindre oppgaver.
Eirik Engelsen ønsker å komme ut til klubbene to ganger i året.
Info om noen viktige datoer:
- Terminlistemøte for sone Troms: 26- 27 august i Tromsø. Terminlister ferdigstilles.
- Seriestart: ca 15- 16 oktober.
- Dommerkurs: 9-11 september. Finnsnes eller Sørreisa.
- Handballforum: 16-18 september. Begeistringssamling. Tromsø? Minst 2 fra styret
bør delta
- Felles kurshelg for trenere: 13- 15 januar.
Sak 16/16 – Serielag til vinteren
Frist for påmelding av lag blir ved skolestart.
Før terminlistene stilles 26-27 august kan lagene meldes på/ trekkes fra serien.
Sak 17/16 Trenerkabalen
Idrettskolen: Jenter og gutter 8 år mangler tre trenere. Det er kun Ingrid B Nilsen som er
trener. Hun følger opp saken og skaffer trenere.
Jenter 12 år har to trenere. Toril Aamo og Martine M Bakke.
Gutter 13 år har to trenere. Marte Eikseth og Erik Enga
Jenter 14 år har ingen trenere. Styret jobber med saken, men foreldre må også engasjeres
og hjelpe til med å finne trenere.
Jenter 16 år trekkes fra serien pga for få spillere.

Sak 18/16 – Trenerkurs
Tidspunkt for lokalt trenerkurs1 er satt fra 23 til 25 september. Barn fra 15 år kan delta på
kurset. Det er fremmet forslag om at Ingrid kan informere om trenerkurset på en sosial
samling med foreldrene. Trenerkurset annonseres også på sosiale medier og i lokalavisa
Framtid i nord.

Sak 19/16 – Gulvet i idrettshallen
Gulvet er planlagt å skiftes i august- september. Ingrid skal sjekke om gymsalen på
videregående kan brukes til trening, mens arbeidet med skiftning av gulv pågår.
Sak 20/16 – Håndballskole i høstferien
Forslag om egen håndballskole 21- 22 november, istedenfor i høstferien 6-7 oktober?
Det er i tillegg et ønske om en håndballuke på høsten for å engasjere og rekruttere flere
spillere.

Sak 21/16 – Innspill på idrettsanlegg.
Handballgruppa vil sende et skriftlig innspill til kommunen angående kvaliteten på gulvet som
skal legges i idrettshallen.
Sak 22/16 Panteflaskepenger
Det er samlet inn flasker for ca. 14 500 kr.
Pengene skal brukes til buss og mat på håndballcupen i Harstad. Utgifter som overstiger
pantepengebeløpet vil håndballgruppa dekke.

Sekretær: Hanne Jorunn Woldstad
Nordreisa IL

