Referat Styremøte Vikhammer
håndballklubb
Dato: 10.08.20
Sted: Malvikhallen, møterom
Tid: 19.00 – 21.00
Tilstede: Bjørn Granum, Svein Arild Resell, Espen Eek, Mari-Ann Letnes, Nina Nygård,
Marius Landrø og Ole Martin Talmo.
Forfall:
Saksliste:
Sak 1: Status oppstart i høst
Alle aldersbestemte lag har nå kommet i gang med trening hvor det tillates kontakt.
Det gjelder J16 og G16 lagene samt J20. 1. divisjonslaget har også kommet godt i
gang med trening hvor det tillates kontakt. For de andre seniorlagene er det fortsatt
ikke tillatt med kontakt. Her må 1 meters regelen fortsatt opprettholdes.
J16 laget er det første som skal i aksjon i høst med kvalifiseringsspill for toppserien.
Kampene spilles på Ørlandet og motstandere er Selbu, Orkanger og Ørland kampene
spilles 29.08 og 30.08. G16 starter 19.09 med bortekamp mot Stjørdal håndballklubb.
J20 starter opp med første seriekamp 26.09 hjemme mot Molde HK.
Helsemyndighetene og Norges håndballforbund har gitt ut retningslinjer for trening
med kontakt både for aldersbestemte lag og for elitelag. Styret ble kort orintert om
hovedpunktene i disse.

Sak 2: Sommerjobbing i Malvikhallen
Vikhammer håndballklubb har en avtale med Malvik kommune, om trening i ferier.
Der påtar klubben seg ansvaret for Malvikhallen og gjennomføring av treninger for
klubbens egne lag og de eldste aldersklassene i Malvik IL og Hommelvik IL. På grunn
av Covid 19 måtte det ekstra renhold til i Malvikhallen, for at lagene skulle få trene. I
sommerferien har det derfor vært utført renhold 2 timer daglig over 11 dager. Espen
Eek har organisert dette. Lønn utbetales med kr. 150,- pr. time.

Sak 3: Refusjonsordning for tapte inntekter runde 2

Myndighetene har utlyst runde 2 med refusjonsordninger for idrettslag og klubber for
perioden 12.03.20 til 31.08.20. Blant det som kan søkes refundert i runde 2 er “tapte
inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et
arrangement eller en annen spesifisert aktivitet i perioden”. Vikhammer håndballklubb
hadde fått vakter ved konsertarrangementer. Styreleder gis mandatet til å søke refusjon
på tapte inntekter i forbindelse med disse arrangementene.

Sak 4: Bestilling av utstyr og klær for lagene
Bestillinger av klær og utstyr til lagene er godt i gang. For de yngste lagene G/J 16 er
bestillingene gjort og klær klare til levering, med kun noen få unntak av varer som
ikke har ankommet enda. MX sport har pakket klærne og disse er klare til henting.
Hver enkelt spiller må selv hente ut klær og utstyr på MX sport. Betaling av egenandel
skjer direkte til MX sport ved uthenting av utstyr. Enkelte “spesialbestillinger” av
enkelte lag er enda ikke klare, men vil komme på plass i løpet av kort tid. Bestillinger
for øvrige lag og styret vil bli lagt inn.

Sak 5: Bruk av plattform for styrearbeidet
Styret har så langt brukt blant annet Facebook som samarbeidsverktøy. Fremover vil
styret i VHK benytte Teams som plattform for styrearbeidet.

Sak 6: Prosjekt 1. divisjon, hvor står vi
Økonomi:
Med opprykket til 1. divisjon ble det antatt en merkostnad på ca kr. 400 000. Store
deler av dette beløpet dreier seg om økte reisekostnader. Avtale ble inngått med
spillergruppen, om at de skulle stå for halvparten av dette beløpet. Statur pr. 10.08.20
er at man har fått inn ca kr. 100 000. For å få fortgang i arbeidet settes det en frist til
10.09.20 med å anskaffe det resterende beløpet. Espen Eek tar dette videre med
spillergruppen.
Sportslig:
Det har i løpet av sommeren kommet til 4 spillere på 1. divisjonslaget. Gruppen består
dermed av 18 spillere. De har nå vært i gang en stund med kontakttrening. Det
rapporteres til styret fra sportslig utvalg om høy temperatur og innsats på treningene.
Første seriekamp for laget er bortekampen mot Nøtterøy håndball søndag 06.09.20.
Første hjemmekamp er mot HK Herulf Moss søndag 20.09.20.

Sak 7: Utestående treningsavgifter
I løpet av sommeren har det vært en purrerunde på utestående treningsavgifter. Status
på utestående treningsavgifter 10.08.20, er at det fortsatt er ca kr, 119 000 utestående.

Espen Eek og Nina Nygård tar en felles gjennomgang på dette og setter i gang med
purringer i etterkant.

Sak 8: Sponsorarbeid
Det har vært kontakt med flere aktuelle sponsorer, både nåværende og nye. Styret vil
fortsette arbeidet både opp mot hovedsponsorer og arenasponsorer. Arbeidsoppgaver
er fordelt internt i styret.

Sak 9: Arrangementer rundt 1. divisjonskampene
Arrangementet rundt 1. divisjonskampene er meget strengt regulert. Både
helsemyndighetene og Norges Håndballforbund har laget retningslinjer som skal
følges opp. Bjørn Granum og Mari-Ann Letnes utarbeider retningslinjer for
gjennomføring av arrangementet rundt 1. divisjonskampene og velger plattform for
elektronisk billettsystem. Retningslinjene innebærer blant annet at tilskuerkapasiteten
blir meget redusert. Det vil kun bli anledning til å kjøpe billetter/sesongkort
elektronisk. Inngang i døren uten gyldig forhåndkjøpt billett er ikke tillatt under de
nåværende retningslinjene for smittevern. Under selve arrangementet vil Malvikhallen
bli avstengt inntil 2 timer før arrangementet og frem til kampslutt.
Saken blir tatt opp på nytt neste styremøte, med fremlegg av retningslinjer for
gjennomføring av kamper i 1. divisjon.

Sak 10: Eventuelt
VHK er høringsinstans for reguleringsplanen av ny ungdomsskole på Vikhammer.
Saken tas opp på neste styremøte.

Sak 10: Hva vil vi og hvor går vi med VHK som klubb?
Saken utsettes til neste styremøte

Sak 11: Neste styremøte
Neste styremøte blir onsdag 26.08.20 kl. 18.00-20.00 i møterommet i Malvikhallen.

