
Styremøte 03/09-19 

 

Sted: Sveberghallen 

Tilstede: alle 

 

Møtestart 18.00 

 

 

1, Økonomi 

 

1.1 Svein informerte at han som nestleder og kasserer har en dobbeltrolle som gjør at han i 

prinsippet kan tømme kontoen for penger da han som nestleder har signaturrett for klubben og som 

kasserer har tilgang til bankkonto.  Tiltak: Styret ser ikke dette som et problem og Svein vil fortsatt 

ha disse rettighetene framover. 

 

1.2 VHK har fått ny sponsor, Selbu Sparebank, og skal derfor skifte bankforhold.  

 

1.3 Klubben har pr. 02.09-19 ca 200 000,- på konto. Dette er før dugnad, treningsavgift og sponsorer 

er blitt fakturert 

 

1.4 Treningsavgift: 2/3 av treningsavgiften skal nå sendes ut med forfall 01/10-19. Denne kan bli noe 

forsinket p.g.a bankskifte.  Første del, som tilsvarer 2/3 av avgiften, skal betales innen 01/10-19. 

Andre del har forfall 01/02-20. Ber om at dette informeres spillere slik at man er klar over dette. Det 

bes også om at lagledere oppdaterer lagslister slik at det blir enkelt å sende ut treningsavgift.  

 

2 Dugnad 

 

2.1 Vi har hatt konsertdugnad og det er blitt jobbet for 90 405,-. 32 spillere står bak dette, og flere 

har jobbet mer enn bare 1 vakt. Det er derfor opptjent 26 177,- som dekker deler av treningsavgift 

hos enkelte. Enkelte har også jobbet mindre enn 7 timer, Ole Martin har derfor utarbeidet en ny 

fordelingsnøkkel for de som har jobbet mindre(også mer) som skal godkjennes styret 

 

2.2 Ny dugnad 06-11-19. Flaskeinnsamling gjennom Røde kors. Liten respons hittil, kun 6 av 12 

plasser oppfylt. Blir vurdert om man skal delta på denne dugnaden. 

Oppdatering: 10 stk påmeldt pr 07/09-19.  

 

2.3 Det vil ikke bli arrangert flere dugnader enn konserter, røde-korts og dopapir-dugnad i 2019 

4 Arrangement 

 

4.1 Det er lagleders ansvar for arrangement for hvert enkelt lag. I Sveberghallen vil Hommelvik stå for 

kiosk, mens vi i Malvikhallen må stille med kiosk selv da Malvik ikke ønsket å gjøre dette.  Når det 

gjelder arrangement rundt 2.div herrer sine kamper så er det noe mer jobb da det er egne regler for 

nasjonal serie, i tillegg til noe større interesse på tribunen. Vi er derfor avhengig av mer hjelp.  

4.2 ønske om å synliggjøre informasjon om hjemmekamper rundt omkring i kommunen. Det må 

derfor lages en plakat som kan brukes til dette, for å henge opp rundt omkring. I tillegg informere 

mer på facebook, instagram, aviser etc.  



5 utstyr 

5.1 utstyr til lagledere/trenere: Det ble diskutert hvilket utstyr trenere og lagledere skal ha. Dette 

skal være utlevert, evt etterbestilling blir tatt omgående.  

5.2 Flere spillere mangler utstyr. Det er derfor blitt enighet om at lagleder/ansvarlig fra laget skal 

utarbeide en bestillingsliste for alle på hvert lag. Dette gjør bestilling av klær lettere Det er også 

snakk om å utvide kolleksjonen med bag, ytterjakke etc.  

 

6 Sesongkort 

6.1 Vi ønsker å selge flere årskort.  Vi utfordrer lagene til å selge. 

 

7 Reise 

7.1 Det er kommet inn et tilbud om leie av buss til damer 3.div. Styret mente dette beløpet var for 

høyt og at man derfor må finne bedre tilbud.  

 

Slutt 20.00 

 

 

 


