
Årlig møte 2020
Håndballgruppen

Velkommen!

04.02.2020



Saksliste

1. Godkjenne stemmeberettigede, 
innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å 
signere protokoll



Saksliste

3. Behandle håndballgruppens 
årsberetning



Årsberetningen
Styret (og laglederne for de enkelte lagene) har brukt mye 
ressurser knyttet til administrative oppgaver i 2019

• Innføring av Rubic medlemssystem
• Politiattester hos trenere og lagleder
• Etablere sportslig utvalg og inntektssikring - og 

aktivitetsgruppe
• Etablere og samle dokumentasjon for gjentagende 

oppgaver
• Bidra til gjennomføring av hjemmekamper 



Årsberetningen
Styret har også brukt betydelig ressurser på å skaffe 
inntekter:

• Administrert håndballgruppen sitt bidrag til 
gjennomføring av DHL-stafett

• Skaffet gaver og trykket julekalendere

• Søkt stiftelser om midler til utstyr

• Dialog med SPAR angående støtte til bagger, baller og 
drakter

•



Årsberetningen
Oppgaver knyttet til det sportslige har styret brukt en del 
ressurser på å:

• Utforme og inngå avtaler med betalte trenere

• Skaffe flere treningstimer og fordele tildelte 
treningstider på lagene

• Få flere dommere i egen klubb

• Rekruttere 6-åringer og få etablert håndballskoletilbud 
for disse



Årsberetningen

Styret er fornøyde med at vi i oktober fikk gjennomført 
"Håndballens dag" som vi ser som et fint sosialt 
arrangement for håndballgruppen.

Antall medlemmer:

År 2015 2016 2017 2018 2019

Antall 115 140 154 180 210



Årsberetningen
Aktivitet i håndballgruppen:

Håndballgruppen har i 2019 hatt 9 lagenheter i spill, med 
tilbud til jenter født fra 2011 (J8) til 2001 (J18). I tillegg 
kommer håndballskolen, med tilbud til jenter og gutter født 
2012 og 2013. Nytt fra sesongen 2019/2020 er at vi fikk vi 
et J18 lag, som følge av overgang fra Linderud IL.

Det er mange foreldre i sving for å drive de ulike lagene, 
både som trenere og lagledere. Disse foreldrene legger ned 
et stort og viktig frivillig arbeid. En stor takk til dere! 



Saksliste

4. Behandle håndballgruppen sitt 
regnskap for 2019
5. Gå gjennom budsjett for 2020









Saksliste
6. Fastsette treningsavgift for 2020

Dagens satser:
• 1700 kr (*2700 kr) for spillere 8-11 år
• 2000 kr (*3000 kr) for spillere 12-14 år
• 2700 kr (*3700 kr) for spillere 15 år og oppover

Forslag til vedtak:
• J12 kr 2200 (*3200) økning på 200
• J13/14 kr 2300 (*3300) økning på 300
• J15 og eldre kr 3000 (*4000) økning på 300

• Ingen endringer på øvrige. 



Saksliste

7. Valg av styremedlemmer og 
valgkomité



Saksliste

8. Behandle innkomne forslag



Saksliste

8.1 Forslag til retningslinjer for hvilke utgifter 
som dekkes av håndballgruppen.

Forslag til vedtak:
• Styrets forslag til retningslinje om hva håndballgruppen 

dekker av utgifter, og hva det enkelte lag/den enkelte 
spiller selv må dekke, vedtas i sin helhet.



Retningslinjer



Retningslinjer



Retningslinjer



Saksliste
8.2 Dekning av trenerkostnad til 
Makarska Cup for J2003/04

Forslag til vedtak:
• Jenter 14 får refundert de pengene de har ment at 

de har krav på. Det vedtas videre at det i framtiden 
kun dekkes en trener per påmeldte lag for hver cup. 
Styret bes videre lage retningslinjer for hvor høye 
disse utleggene kan være.

Styrets innstilling:
• Styrets beslutning av juni 2019 opprettholdes



Saksliste
8.3 Midler fra bydelen.

Forslag til vedtak:
• Styret melder inn sak til Hovedstyret vedrørende 

bruk av midler fra bydelen til familier med svak 
økonomi.

Styrets innstilling: 
• Forslaget vedtas



Takk for oppmøtet!


