
  Referat styremøte Vikhammer håndballklubb 

   

 

Dato: 26.08.20 

Sted: Malvikhallen, møterom 

Tid: 18.00 – 20.00 

 

Forfall: Ole Martin Talmo 

Referent: Bjørn Granum 

 

Saksliste: 

 

Sak 1: Valg av digitale plattformer  

− Hoopla velges som salgskanal for billetter til våre arrangement. Hoopla har  

muligheter for betaling av billetter i forskjellige kategorier, samt muligheten for 

gratisbilletter for aldersbestemte lag. Ved å benytte Hoopla vil ansvaret for og holde 

rede på hvem som er tilstede i hallen under Covid 19 reglene bli overholdt.  

− Joymo velges som kanal for å formidle livestreaming av kamper i regi av VHK. I 

første omgang er dette en løsning for streaming av kampene i 1. divisjon. Løsningen 

kan også benyttes til de øvrige lagene.  

 

Sak 2: Arrangement rundt 1. divisjonskamper/aldersbestemte klasser 

− Erfaringsdeling fra oppstartsturnering G16. Arrangementet ble avholdt i 

Sveberghalllen. Arrangementet ble forbilledlig gjennomført, og det har kommet meget 

positive tilbakemeldinger både fra deltagende klubber og håndballregionen.  

− Gjennomgang av arrangementsrutine og hvilke krav som stilles. Styret ble orientert 

om de utfordringene, gjennomføringen av kamper for 1. divisjon står overfor under de 

gjeldende smittevernreglene. På dagen for møtet kom også reglene for aldersbestemte 

klasser. Disse ble tilgjengelig for sent til at de ble gjennomgått på møtet. 

− Gjennomgang og redegjørelse på plassering av publikum. På tribunene vil det være 

krav om avstand på 1 meter mellom tilskuere. Det betyr at kapasiteten vil bli meget 

redusert. Anslagsvis vil det bli plass til ca 100 tilskuere.   

 

Sak 3: Refusjonsordning for tapte inntekter runde 2 



− Det er søkt om refusjoner på planlagte dugnader, i forbindelse med 

konsertarrangement som skulle vært avholdt i sommer. Ut fra planlagt omfang av 

dugnadene er det søkt om en kompensasjon på 112 500 kroner. Blir søknaden 

innvilget vil Vikhammer håndballklubb få refundert 70% av dette inntektsbortfallet.  

 

Sak 4: Høringsuttalelse ny Vikhammer ungdomsskole 

− Espen og Marius redegjør fra møtet med Malvik idrettsråd, og hvilke 

endringer/formuleringer VHK har spilt inn: 

Viser til kveldens møte. VHK ønsker følgende medtatt i felles høringsnotat: 

-              Bygging av idretts-/basishall sammen med ungdomsskolen tas med i rekkefølgekravene 

som en forutsetning for godkjennelse av skolebygget, evt med en forutsetning av at hallen anses 

som del av skolebygningene og bygges samtidig.  

-              Det bes om en presisering/forståelse av reguleringsbestemmelsene pkt 4.4, i 

sammenheng med illustrasjoner, redegjørelser og øvrige notater, om det er å forstå som 

samtidighet i byggeprosessen, slik at dette ikke kan oppfattes som villedende i befolkningen. 

4.4 Ungdomsskolen (o_BU1)  

4.4.1 Bruk av området  

Området skal brukes til ungdomsskole med tilhørende anlegg og idrettshall. Ved hovedinnganger skal det opparbeides en plass med 

benker og vegetasjon tilrettelagt for opphold. Det tillates oppført installasjoner for renovasjon innenfor området. Plassering skal 

avklares med kommunens renovasjonsselskap. Utearealet skal opparbeides som et nærmiljøanlegg som kan brukes av alle i 

kommunen. Universell utforming skal være en viktig premiss ved planleggingen av uteområdet.  

4.4.2 Utforming Skole med idrettsanlegg skal gis en helhetlig utforming.  Materialbruk i fasader skal hovedsakelig være 

naturmaterialer og materialer med lavt CO2 avtrykk. Det tillates også bruk av energiproduserende fasadeplater. ….. osv 

− Parkeringsdekningen er sterkt underdimensjonert. Kommunens befolkningsspredning og 

manglende kollektivdekning tilsier vesentlig mer behov for p-plasser. Idrettsarrangement 

som f.eks fotballens klubbkvelder (bredde) og VHK’s håndballkamper (elite) har allerede i dag 

manglende p-dekning (ekskl. grusplassen). 

 

Sak 5: Diverse informasjonssaker 

- Betaling for reiser og opphold 1. divisjonslaget. I forbindelse med avvikling av 

bortekamper for 1. divisjonslaget er det behov for bestilling av flybilletter osv. For 

å gjøre dette på enkleste måte i forhold til utleggene og regnskapsføringen, 

bestilles det et kredittkort knyttet til Vikhammer håndballklubbs konto. Kortet 

utstedes i navnet til bestiller for laget. Det legges en begrensing på kortet med 

privat ansvar for bruk. 

- Utestående treningsavgifter. Det er fortsatt en god del utestående treningsavgifter 

fra tidligere sesonger. For noen er det gjort nedbetalingsavtaler. Treningsavgifter 

blir purret nok en gang. Videre i prosessen med å innkreve det utestående, vil 

lagledere få ansvaret for å purre på disse. Espen og Nina fra styret følger opp dette 

og varsler lagledere. 



- Vikhammerhandballklubb.com. Styret er i gang med et arbeid for å se på 

hjemmesiden og domener. Dette for å få flest mulig treff relatert og styrt direkte 

inn på våre nåværende hjemmesider Vikhammerhk.no. 

- Referat fra Sonemøte med kretsen 

 

 

Sak 6: Fritak for dugnader og treningsavgift for “ubetalte foreldretrenere” 

− Det er kommet en henvendelse fra Sissel Granum og Silje Meldal angående fritak for 

treningsavgift og dugnadsdeltagelse for klubbens ubetalte foreldretrenere. 

− Styret går inn for følgende regler for fritak fra treningsavgifter og dugnadsdeltagelse: 

o Styreleder, sportslig leder og ubetalte foreldretrenere unntas for 

treningsavgift for egne barn. 

o Styreleder, sportslig leder, ubetalte foreldretrenere, styremedlemmer, 

medlemmer av sportslig utvalg og lagledere for de enkelte lagene unntas fra 

dugnadsplikten.  

Endringene gjelder fra og med sesongen 2020/2021 og endringene legges inn i de 

økonomiske retningslinjene for Vikhammer håndballklubb. 

 

Sak 7: Eventuelt: 

− Ingen saker meldt. 

 

Sak 7: Hva vil vi og hvor går vi med VHK som klubb? 

- Saken utsettes til senere i høst. 

 

Neste styremøtemøte 09.09.20 kl. 18-20. 

 


