Styremøte 11/04-19
Sted: Vaktmesterrom Malvikhallen
Tilstede: Alle i styret
Møtestart: 19.00

1.

Ny styresammensetting. En person har trukket seg. Fortsetter med kun 5, og ikke 6 stk i
styret. Fortsatt 1 vara.

2. Retningslinjer:
-Treningsavgift: To forfall: 2/3 første forfall og 1/3 andre forfall. I dag er det forskjellige
satser i klubben, diskuteres å ha denne lik i hele klubben
-Dugnad: Det er besluttet at alle spillere i VHK skal pålegges å delta i en aktivitetsbasert
dugnad (i tillegg til salg av dopapir). Denne dugnaden kan være: vakt på konserter, flaskesortering
hos Røde Kors, deltaker på aktiviteter hos HIL eller MIL som trener/instruktør/fadder/arrangør m.m.
For de som ikke ønsker å delta på dugnader vil det bli mulighet til å kjøpe seg fri. Om man ønsker kan
man være med på flere dugnader, og på den måten redusere treningsavgift.
-Reise: Det er besluttet at spillere i Vikhammer HK skal betale overnatting selv, men at
klubben dekker transport.
-Utstyr trenere: Trenere skal ha komplett utstyr: 1 stk svart Zip, Svart Bukse, 2
stk(langarmet/kortermet) treningsskjorte. Dette skal være den utstyrsleverandøren som klubben har
avtale med.
-Medlemskap: Vi jobber med å få flere medlemmer i klubben. 100,- pr medlem.

3. Økonomi: Man jobber med å få en ekstern regnskapsfører. Fått tilbud fra Viken regnskap
v/Marit Malvik. Jobber videre med denne løsningen.
4. Utstyrsskap: Ny lås/nøkkel til utstyrsskap i Sveberghallen
5. Sportslig: Espen Eek opplyser styret om hva som skjer, og hva som skjer videre i SU. Her er
det blitt jobber bra, og man har fått mye på plass allerede.
6. Vikhammer må stille med en person i hallråd. Dette ble Arnt Lysø fra Sportslig Utvalg.

7. Besluttet å gi en oppmerksomhet til klubbens gode hjelpere.
8. Et lag i VHK har bedt om å få tilbake penger fra lagskonto, penger som ble tatt med inn i
klubben. Dette ble ikke godtatt, da man i VHK ikke bruker egne lagskontoer, men en felles
som dekker hele klubben.

9. Utlegg lag: Jobber med en ny løsning å attestere utlegg. Dette ønsker vi å kjøre sammen med
systemet vi skal kjøre sammen med regnskapsfører.
10. Dugnad: Vi har sagt ja til å stille på dugnad gjennom Trondheim Event & More. Dette er 55
vakter fordelt på 4 stk dugnader. Følgende datoer:





27. juni fra kl. 14.00: 15 stk.
29. juni fra kl. 12.00: 10 stk.
13. juli fra kl. 15.00: 20 stk.
8. august fra kl. 16.30: 10 stk

11. Snakk om 1 stk ny sponsor. Jobbes videre med denne.
Slutt: 21.30

