
Referat Årlig møte håndballgruppa V/S-IL 12.03.2019 

Referent: Nora F. Larsen 

Tilsted: 5 fra håndballgruppestyret og 4 foreldre/trenere 

1. Godkjenning av innkalling og sakslisten 

o Godkjent. Ingen innvendinger eller tilføyinger. 

2. Årsberetningen for håndballgruppa 2018 

o Leder gjennomgikk Årsberetningen, se vedlegg. 

o Godkjent. 

3. Årsberetning fra lagene 

o Årsberetninger fra lagene ble lest opp. 

o Godkjent. 

4. Regnskapet for 2018  

o Gjennomgang av regnskapet, forklaring på poster og svar på spørsmålene. 

o Vurdere å fakturer treningsavgiften i september, pga utfordringer med å få inn alt innen årsutgangen 

slik at det blir regnskapsført på rett år. 

o Motstand fra møtedeltakerne mot at håndballen skal belastes økonomisk for ubrukt halltid, holdt av      

til fotballen i sommerhalvåret (økning på leie ca. 50.000kr. fra 2017).  Dette er en endring av fakturering 

fra tidligere år og det etterlyses vedtak/referatføring av denne avgjørelsen.  

o Det oppfattes som skeivfordeling på halltider, ressurser og innsats mellom fotballgruppen                          

og håndballgruppen i V/S-IL. 

o Positivt: sponsorinntekt 2017 – 0 kr., sponsorinntekt 2018 176.000 kr. Takket være stor innsats               

og mulighet for å selge sponsorplass på draktsett og overtrekk, fikk vi inn store sponsorinntekter for 

2018. Julelotteriet gir også en meget stor inntekt. 

o Spørsmål - hvor ble det av pengene som VS fikk som gave etter konserten? Foreløpig ligger de                   

i hovedstyret, men det er ikke annonsert ut nøyaktig det de brukes til. Anbefales å stille spm på              

VS – IL  årsmøte. 

5. Budsjett for 2019 

o Treningsavgift; økning i treningsavgiftene for alle årsklasser 

o I budsjett post cup spill ligger det dekning på deltaker kort på 500 kr. pr spiller, og håndballgruppa 

ønsker stor aktivitet i håndballen. 

o Hovedstyret har vedtatt administrasjonskostnader som skal belastes håndballgruppen med 25.000 kr., 

dette er ikke tatt inn i budsjettet da mail med informasjon kom inn kvelden før årlig møte. Det ble 

etterspurt hva administrasjonskostnadene spesifikt dekker. 

o Innspill: budsjett for trenerkurs må endres (post 4080) med 10.000 kr. til 25.000 kr. 

o Godkjent. 

6. Innstilling til nytt styret til idrettslagets årsmøte 



o Leder Åse Pedersen 

o Styremedlemmer: 

Therese Kiserud 

Dobrochna Abramowska-Strand 

Nora Falla Larsen 

Tonje Constanse Nilssen 

Det nye styret ble enstemmig vedtatt. 

 

7. Årsplan for håndballgruppa 

I 2019 ønsker håndballgruppa å ha fokus på følgende; 

Økt aktivitet 

• Starte ny håndballskole årskullet 2013(2014).  

• Deltagelse på cuper og ordinært spilltilbud i regi av NHF 

• Søke NHF om å arrangere minirunder i hallen 

• Arrangere håndballskole selv (?) i 2020, med tre fulle dager. Forslag om å kombinere med 

svømming. I sommerferie eller andre ferier.   

Øke kompetansen i håndballen 

• Trenerkurs 

• Ønske om Kampveilederkurs 

 

8. EVT: 

o Ønske om at styret sender inn henvendelse om å få samlet kamper i størst mulig grad for å beholde 

spillere og minimere kjørebelastning på foreldre. Det oppleves belastende for alle parter å kjøre en 

time for å spille 20 minutter. 

 

 


