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nr 
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Økonomi 
Håndballgruppa har budsjettert med underskudd i 2019. Per nå ligger 
det an til et noe større underskudd enn budsjettert, blant annet på 
grunn av større trenerkostnader enn estimert. Det er behov for tiltak 
som også kan ha noe effekt på årets budsjett. Styret besluttet følgende:  

1. Utstyr ut over det høyst nødvendige vil ikke bli kjøpt inn med 
mindre vi får tildelt midler fra stiftelser etc. Opptjent bonus skal 
benyttes. 

2. Utestående inntekter/refusjoner blir fulgt opp med mål om å få 
inn mest mulig før årsskifte 

3. Lagenhetene vil i større grad bli belastet for utgifter som gjelder 
den enkelte lagenhet, framfor at dette belastes hele 
håndballgruppa. En presisering av hva håndballgruppa dekker 
framgår av nettsiden; http://handball.hasle-loren.no/om-
handball/treningsavgift-og-medlemskap/. Her jobbes det med 
ytterligere tydeliggjøring av hvilke utgifter som dekkes av 
klubben/gruppa versus den enkelte lagenhet. 

4. Det legges opp til at hver spiller/lagenhet må selge flere 
julekalendere enn i fjor, se sak 2. 

 
All inntjening på håndballens dag vil også bidra positivt. Se sak 3. 
 
Styret presiserer at bonus på grunn av innkjøpt utstyr skal gå til 
håndballgruppa. J2003/2004 vil få benytte de bonusen de har opptjent i 
år (i form av kjøp av utstyr), siden dette er lovet av tidligere styre. 

 
De fire vedtatte 
tiltakene følges opp. I 
tillegg må det ses på 
tiltak som vil ha effekt 
noe på lengre sikt, i 
første omgang for 
neste års budsjett. 
Dette diskuteres på 
neste møte. 
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Julekalender 
Spillerne våre skal også i år selge julekalendre til inntekt for 
håndballgruppa. Julekalenderne bør være klare for salg senest 15. 
november. Tidsplan, inkl. fordeling av oppgaver ble besluttet i møtet. 
 

 
Styret må sikre at 
1. julekalenderne er 

klare for salg 15. 
november. 
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Salg av julekalendere er den viktigste inntektskilden for gruppa, ved 
siden av treingsavgiften. For å sikre at estimerte inntekter oppnås 
vedtok styret 

- at julekalenderen fortsatt skal koste 200 kr, men at hver 
lagenhet må selge en julekalender mer per spiller enn i fjor. Det 
vil si at håndballskolen må selge 2 julekalendre per spiller og de 
andre lagenhetene må selge julekalendre tilsvarende 6 
kalendere per spiller.   

- Foreldrekontakt (evt lagleder) skal sørge for utdeling av 
kalendere til sin lagenhet. Betaling av kalendere skal gjøres ved 
utlevering 

2. laglederne er godt 
informert om 
rutine for utdeling 
og betaling 

3 "En hyllest til håndballen" 19.okt i Lørenhallen 
Håndballgruppa inviterer til sosialt arrangement for spillere, trenere, 
lagledere, foreldre og bekjente 19. oktober. Inntekter fra arrangementet 
vil gå til håndballgruppa. 
 
Denne dagen er det ønskelig å vise fram alle de flotte spillerne/lagene 
våre og samtidig profilere samarbeidspartnerne våre. Styret fikk en 
gjennomgang av arrangementet i møtet. Takk til arrangementskomiteen 
for godt arbeid så langt. 
 
Det blir gode priser på klubbkolleksjonen, så vi oppfordrer de som 
trenger utstyr å bestille dette denne dagen.  

 
Arrangementskomiteen 
sender ut beskjed til 
foreldrekntakt/lagleder 
hvis det er konkrete 
oppgaver lagenhetene 
trenger å bidra med 
den 19. oktober. 
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Dommerkurs 
Det har nå meldt seg nok spillere til at vi legger opp til å gjennomføre 
barnedommerkurs i egen klubb. Takk til dere som stiller opp fra J2001, 
J2003/2004 og J2005! 

 
Gjennomføring av kurs 
i november 
 

5 Ny flerbrukshall i bydel Grünerløkka 
Det er planlagt en ny flerbrukshall/aktivitetspark med adresse 
Lørenveien 64. Det er skissert to forskjellige alternativer.  
Alternativ 1: Flerbrukshall med full spilleflate for håndball 
Alternativ 2: En mindre flerbrukshall.  
 
Styret er oppfordret til å gi innspill i denne saken, og arbeide for en stor 
hall. Styret ønsker å se på denne saken. 

   
utarbeide innspill innen 
frist.  
 
Avstemme med 
klubben og idrettens 
samarbeidsutvalg i 
bydel Bjerke 

6 Politiattester 
Styret har initiert et arbeid for å sikre at våre trenere, lagledere og 
styremedlemmer framviser gyldig politiattest. Attest skal vises til Hilde i 
styret, som sørger for at dette blir registrert i Rubic. Frist er satt til 1. 
november  

 
Håndballgruppa her 
oppdatert Rubic når 
det gjelder politiattest 

7 Retningslinjer for publisering av bilder 
Styret ønsker at håndballgruppa skal følge idrettsforbundets 
retningslinjer for publisering av bilder og film. Nettsiden er oppdatert i 
henhold til disse retningslinjene, og foreldrekontakt/lagledere er 
oppfordret til å innhente skriftlige samtykke i forkant av "En hyllest til 
håndballen" jf. sak 3.   

 
Ingen ytterligere 
konkret oppfølging per 
nå. Behov for jevnlig 
fokus på dette. 
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Profilering av sponsorer/samarbeidspartnere 
Håndballgruppa har kjøpt inn mange nye spillertrøyer (hjemmedrakter 
og keeperdrakter) som vi nå har fått og fordelt til de ulike lagenhetene. 
SPAR har tatt kostnaden for draktene, og vi fortsetter dermed med 
SPAR-logo på våre spillertrøyer.  
 
Styret har også fått innvilget kjøp av drakter for inntil 50.000 fra 
Sparebankstiftelsen DNB. Det er aktuelt å kjøpe inn flere bortedrakter 
og dommerdrakter for disse midlene. 

 
 



 
Styret vil etterstrebe og profilere våre samarbeidspartnere på en god 
måte både på utstyr, arrangementer, nettsider og i media 

 


