
   Referat styremøte Vikhammer 
håndballklubb    

 

Dato: 28.10.20 

Sted: Malvikhallen, møterom 

Tid: 18.00 – 20.00 

 

Forfall:  

Referent: Bjørn Granum 

 

Saksliste: 

 

Sak 1: Gjennomgang av budsjett og regnskap så langt i år 

 Økonomisk status, gjennomgang v/Nina 

Reisebudsjettet for 1. div ser ut til å stemme godt med estimatet på kr. 400 000. 

 

Det må påregnes en del tap på fordringer i forhold til gamle treningsavgifter. Avsatt 30 

000 kr. I regnskapet.  

Førstedivisjon har en restsaldo. Dette går til fakturering til spillerne etter at vi har fått 

klarhet i hva de får inn av likvide midler.  

Likviditetssituasjonen i klubben er god.  

 

Sak 2: Treningsavgift for 3. divisjon herrer og 4. divisjon damer  

 Kommet en del tilbakemeldinger fra 3 divisjon herrer, og treningsoppmøte har 

droppet. Mange spørsmål i gruppa. Hva går pengene til? Osv. 

Det åpnes dialog med herrer 3. div og 4.div om redusert treningsavgift. Damer purres 

ikke i denne omgang i og med at de ikke trener. 

 

Sak 3: Sponsorarbeid 

 Hvem kan være med å ta et tak i forhold til «småsponsorene» våre? 

En person har sagt seg villig til å være med å bidra i dette arbeidet. Bjørn tar kontakt 

og ser hva vi kan få til sammen. 



Sak 4: Rutiner rundt kampavvikling aldersbestemte lag, og filming Joymo 

 Gjennomgang av rutinene for aldersbestemte lag. 

Bjørn sender ut arrangementsmalen på mail til alle lagledere.  

 

Sak 5: 1. divisjon 

 Informasjon fra sportslig leder om siste utvikling 

 Veien videre 

En spiller har meldt seg ut av klubben. Meldte overgang til Charlottenlund. To spillere 

i minus nå med en skadet fra før. Arnt har vært i kontakt med Kolstad. Har noen følere 

ute på om vi kan knytte til oss nye spillere.  

Jim Roger er optimistisk tross resultatene så langt.  

Har kontaktet ekstern ressurs, for å høre om det kan være muligheter for et samarbeid. 

 

Sak 6: Håndballskole 

 Inntektsfordeling 

 Gjennomføring av arrangementet 

G16 og 1. divisjon påtar seg arrangementet.  

Det lages et eget regnskap for håndballskolen og nettoinntektene på dette fordeles 

mellom de to arrangørlagene.  

Påmelding og informasjon må gå ut i løpet av november/desember. 

 

Sak7: Eventuelt 

 Søknadsrunde 3: Arrangementsinntekter, bortfall av inntekter frem til 31.12.20 

Tapte billettinntekter og tapte inntekter for redusert treningsavgift. 

 

 

Referent 

Bjørn Granum 


