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Varighet: Sted: Klubbhuset
2,5 timer
NAVN
Geir Hagen
Svein Åge Relling
Bente Rødahl
Roar Dyrkorn
Kjersti Tannvik
Ruth Kristin Fiskum
Liv Inger Grefstad
Milda Lunde Stene
Lindis Burheim
Pål Mittet
Anne Berit Lund
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Godkjenning av innkalling og referat forrige møte:
Vedtatt uten endringer
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Økonomistatus
Bente orienterte om at Aconto er dårlig på å levere
etterspurte rapporter. Bente har egentlig bestilt månedlige
rapporter, men har ikke mottatt slike de siste 4 mnd. Hun
purrer og legger fram rapport på neste styremøte.
Klubbhuset - Videre planer
Svein Åge orienterte om at han og Ruth Kristin og Kjersti
har hatt en gjennomgang av oppussingsbehov og at de
har laget er grovt prisoverslag. Dette tas opp på neste
styremøte. Geir orienterte om at det muligens er slik at
Havsteinbanen a/s kan være interessert I å administrere
og vedlikeholde klubbhuset. Svein Åge sonderer dette til
neste møte
Orientering fra avdelingene:
 Allidrett: Kjersti tok opp hvem som skal betale
serieavgift når noen av allidrettsgruppene vil stille
eget håndballag ved siden av å være med I
allidretten. Ettersom det ikke er alle i en
allidrettsgruppe som vil være med på eget
håndballag ble det enighet om at de som vil være
med på serie selv må dele på utgiftene til
serieoppmelding. Ellers ble det enighet om at
hovedstyret skal bekoste T-skjorter.
Aktivitetspengene dekker baller og utstyrsbag.
Kjersti og Ruth Kristin søker om utviklingsstøtte I
tillegg til de bevilgninger allidretten ellers får. Milda
opplyste om at det finnes bager med SIF logo som
kan selges til allidrettsgruppene, inntekten skal gå
til håndball som har gjort innkjøpet, pris avtales
med håndball.
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Håndball: Anne Berit redegjorde for at de er i rute.
De har nettopp avviklet den årlige treingssamlingen
på Hitra/Frøya på en vellykket måte. G92 har
kvalifisert seg til Posten-serien. J91/92 spiller
kvalifisering til SPAR-serien og gjør det bra. Det har
vært sonderingsmøte med Byåsen Elite om et mulig
samarbeid som kan gi SIF Håndball Elite flere
positive muligheter både sportslig og økonomisk,
men Byåsen sonderer samtidig til 2 andre lag.
Videre møter er planlagt. Håndball skal egentlig ha
19 dommere etter antall medlemmer I klubben, de
har 2 etablerte dommere og 4 nye
barnekampledere. og vil framover ta denne
rekrutteringen mer alvorlig da de får bot på kr
2000,- pr dommer i manko. De har fått egen
dommerkontakt.
Fotball: De er godt i gang med planlegging av
neste sesong. Havsteinbanen mangler framdeles
styreleder, men det sittende styret fungerer godt.
Dekket på Havsteinbanen må skiftes i.l.a. de neste
årene og dette er en stor utgift, de har gjeld fra før.
De prøver å få nedsatt en prosjektgruppe for denne
oppgaven. RBK er hissig på å rekruttere
guttespillere som sliter benken på RBK-junior.
Dette er et problem da det ”stjeler” de beste
guttespillerne.

Diskusjon ad framtidig strategiplan og
organisasjonsmodell for SIF:
Det ble diskutert fram og tilbake etter at Milda la fra det
forslaget til endring som årsmøtet I håndball vedtok å
fremme for hovedstyret. Det ble enighet om at Milda skal
renskrive et forslag som styret skal behandle på neste
møte. Det skal videre innkalles til et ekstraordinært
årsmøte for å behandle denne saken etter neste
styrebehandling. Hver enkelt bør ellers tenke over hvilke
spesielle oppgaver som bør tilligge hovedstyret framover.
Likeså må SIF’s vedtekter endres I forhold til de nye
vedtektene som forbundet vedtok I 2007. Geir forbereder
dette til neste styremøte og dette legges også fram på det
ekstraordinære årsmøtet. Der bør også Ishockey’s videre
skjebne i SIF vedtas I egen sak.
Neste styremøte 7.10 i kl 2000 i Klubbhuset
Ekstraordinært årsmøte I SIF 28.10 i Klubbhuset
Styremøte 4.11 kl 2000 i Klubbhuset
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