
Referat fra styremøte i håndball bredde/topp 
 

Dato: 10.02.2021 

Sted: Teams 

Tilstede: Geir Jarle, Elin, Hege, Frode, Ann-Karin, Ingrid, , Heidi S. og. Tormod (  

Frafall: Erlend, Heidi L 

Referent: Elin 

Neste møte: søndag 28 mars, innkalt i spond 

 
Agenda:  

1. Gjennomgang av referat fra siste møte og informasjon 
2. Planlegging av Workshop styret og SPU 
3. Planlegging av årsmøte 
4. Styreverv på valg til årsmøte 
5. Budsjett 2021 
6. Eventuelt 

 
 
 
 
 
 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

1/21 Informasjon fra Geir Jarle: 
Sportslig leder Erlend Sagosen sier opp sitt verv i sportslig utvalg i 
Charlottenlund håndball da han tiltrer i ny stilling i Kolstad håndball. 
Klubben starter prosess med å få innspill fra håndballavdelingen om ny 
kandidat til vervet som sportslig leder. Denne blir utlyst på CSK sine 
hjemmesider samt lagt på klubbens FB side for håndball.  
Kandidatene blir vurdert og ny leder blir utnevnt av håndballavdelingens 
styre 
 

Alle  

2/21 Workshop for styret og sportslig utvalg: 
Håndballavdelingens planlagte workshop lørdag 13. februar flyttes til 
onsdag 3. mars. Dette begrunnet i Trondheim kommune sine 
innskjerpinger i begrensinger for møter og fysiske kontakter. 
Ved fremdeles restriksjoner vil neste workshop avholdes digitalt/evt 
kombinasjon fysisk/digitalt. 
Tema for Workshop blir: Klubbens strategiplan, sportslig rammeplan og 
spillutvikler i klubben 

  

3/21 Årsmøte i CSK håndball: 

 Årsmøte avholdes for håndballavdelingens medlemmer den 14.april kl. 19. 
  



Møtet avholdes fysisk hvis gjeldende smittevernregler tillater det, hvis ikke 
avholdes møtet digitalt. Årsrapporter fra lagene legges ut nå og lagene får 
frist til å levere tilbake innen 22.mars 
 

4/21 Styreverv som er på valg: 
Geir Jarle Sirås   
Hege Talmo - ønsker ikke gjenvalg 
Elin Glasø   
Ingrid Ramberg  
Tormod Skåle  
Heidi Løvaas  
 
Ikke på valg: 
Frode Sand fast plass som Dommeransvarlig i klubb 
Ann Karin Henriksen styreverv for 2 år.  
 
Heidi Sandø er ikke valgt medlem i håndballstyret på årsmøte og må stille 
på valg for dette årsmøtet. 
 
Valgkomite: 
Ble etterspurt og ønsket valgt på årsmøte, men lyktes ikke å få på plass 
dette i årsmøtet. Vedtekter for klubben sier da at styret fungerer som 
klubbens valgkomite 
 
Det er i innkalling til årsmøte forespurt om nye styremedlemmer på valg 
 

   

5/21 Budsjett 2021: 
Budsjettert ut fra fjorårets tall med et lite underskudd på ca. 30.000. Lagt 
inn budsjett for spillutvikler for kommende sesong. 
Årets regnskap er i positiv balanse, men er foreløpig ikke helt klart med 
alle tall for fjoråret. 

  

6/21 Eventuelt: ingen saker   

 
 


