Fagerstrand Idrettsforening

FIF håndball - Referat styremøte avholdt 19.10.09
Tilstede: Svein, Magnus, Aase, Trond, Gry, Thorkil, Jon-Erik og Torild
Referent: Torild

1. Utfordringer
Størstedelen av dagens styremøte gikk med til belysning / diskusjoner rundt
uenigheter som har vært i styret den senere tiden. Situasjoner / misforståelser knyttet
til avholdelse av siste totaltrening samt uenigheter knyttet til dommerkontaktens
oppgaver i forhold til barnekampveiledere og dommerrekrutter. De forskjellige
versjonene kom frem i løpet møtet og det kom også klart frem at samtlige hadde
tolket forskjellig og oppfattet forskjellig. Det er ingen rett eller gal fasit i slike saker, og
som Magnus bemerket etter å ha hørt på seansen uten annen kjennskap, så er det
”kun” snakk om mangel på informasjon og kommunikasjon dette bunner ut i. Det kan
selvsagt diskuteres / argumenteres / dokumenteres lenge i denne forbindelse, men vi
velger å se på dette som en lærepenge på hvor galt det kan gå dersom vi ikke sørger
for en god kommunikasjon og sørger for informasjon i saker som er relevante for
andre å vite om. I tillegg må det være en forutsetning at sannheten ligger til grunn og
ved tvil kontakter vi den det gjelder direkte for å avklare eventuelle uklarheter,
eventuelt via styreleder Svein.
Det er ikke rom for kritikk av andre styremedlemmers innsats, men avgjørende med
åpen dialog og stor takhøyde når det gjelder å diskutere faktiske situasjoner for å
finne best mulige løsninger.
I tillegg skal alle styremedlemmer frem til neste møte definere sine egne oppgaver i
styret slik at alle får en oversikt over hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver. I
tilfeller hvor det er for mange oppgaver som påhviler en person må vi få på plass
flere. Dette er også viktig for å kunne avlaste hverandre for eksempel ved sykdom
osv. Trond er allerede oppnevnt som ansvarlig for utvikling av barnekampveiledere /
dommerrekrutter. Thorkil veileder dommerrekruttene fra G95 slik at de kommer på et
nivå hvor de også kan veilede i seriekamper.

2. Klubbutvikling
Etter at alle har definert sine oppgaver og vi har sett på om inndelingene er slik vi
ønsker, setter vi opp retningslinjer for hvordan vi skal arbeide fremover. Svein vil
deretter ta kontakt med Norges håndballforbund igjen og avtale tidspunkt for møte og
veiledning i forbindelse med organisering av styreverv.
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Oversikten over hvem som fratrer og hvem som blir i sin posisjon i styret fra neste
periode blir stående i dette referatet også:
Styrets leder
Materialforvalter
Arrangementsansvarlig
Sportslig leder
Utviklingsdriver og dommerkontakt
for barnekampveiledere og rekrutter
Foreldrerepresentant
Medlemsregister/lisens
Dommerkontakt, kvotedommere Ad hoc
-

Svein Søderlund
Gry Stenbraaten – usikker
Thorkil Agerup – fratrer
ubesatt
- Trond Myhre
Torild Agerup
Torild Agerup
Aase M Myhre Børtveit
Magnus Claesson – fratrer

3. Øvrige saker


Aase informerte om utfordringer vedr kvotedommere og jobben med å få utdannet
mange nok, et antall som ses i forhold til antall påmeldte lag til seriespill. Pr i dag
er det ikke nok kvotedommere grunnet to som har meldt frafall. Det jobbes
imidlertid intenst med å få utdannet flere.



Hallkomiteen har besluttet å merke opp minihåndballbaner.



Det innkalles til trenermøte mandag 7. desember kl 18.30 på FIF-huset. Svein
sender innkalling.



Den tradisjonelle juletrefesten avholdes i år tirsdag 12. januar fra kl 18.00 – 20.00.
Invitasjonen må ut så fort som mulig med informasjon om tidspunkt, agenda vil
komme litt senere.



Vi har mottatt to håndbøker fra Norges håndballforbund, Gry bestiller slik at alle
trenerne får ett eksemplar.



Årsmøtet i håndballen avholdes mandag 1. februar kl 19.00 på FIF-huset.

Neste styremøte blir 4. januar kl. 19.00 i Bakkeløkka.
***
Fagerstrand, 23. november 2009
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