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Sak til årlig møte 4/2-2020 - Dekning av trenerkostnad til Makarska Cup for J2003/04  

Må dessverre fremme en sak til årlig møte da det er en sak vi er uenige om. Vedtak fra referat fra 

årlig møte i håndballgruppen 7/3-2018. 

Krav om dekning av trenerbetaling for deltakelse på cup 2017 

Jenter14 mener at styret har hatt manglende dekning for vedtak om at det kun dekkes en 
trener per lag for hver cup.  

 

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. 
 

Når J2003/04 skulle reise på Makarska Cup sommeren 2019 var dette en cup vi hadde jobbet mot i 

flere år. Høsten 2018 vedtok vi budsjettet, da var det forutsatt dekning av trenerkostnader i forhold 

til det som var kommunisert. Vi satte derfor en egenandel på 10.000 kr pr spiller. 

Vil også nevne at turen endte på 11.000 kr pr deltaker, overskytende 1.000 kr pr deltaker tar vi  

ansvar for fra lagskassen. 

I tillegg ble undertegnede bedt av håndballstyret 2018 om å få til en ny avtale med hovedtrener. 

Etter å ha flere møter og mye e-post kommunikasjon kom jeg frem til at kostnadene var for høye og 

vi kunne ikke gå god for dette fra lagenheten sin side (forankret med fokusgruppen vi hadde i 

J2003/04). Jeg ba håndballstyret om en fullmakt til å få for en plan B og fikk det. Jeg/fokusgruppen 

kom frem til et alternativ som ville gjøre at man ville komme ut rimeligere og med et enda bedre 

trener- og støtteapparat. Det nye håndballstyret valgt på årlig møte i 2019 valgte til stor overraskelse 

å overstyre den innstillingen som ble lagt frem. Håndballstyret (spesielt Anne Kjersti) ble orientert 

både skriftlig og muntlig om kostnadene, derunder deltakelse til Makarska Cup.  

Når vi skal betale for turen ber vi om å få dekket 10.000 kr for de to trenerne, da responderer styret 

med at de ikke ville dekke mer enn 3.000 kr for hovedtrener, dette da de trodde at det var noe som 

ville bli dekket av lagenheten (til tross for at de har blitt informert både skriftlig og muntlig).  

Siden det ikke var noen kommunikasjon på vedtak som satte en begrensning på inntil 3.000 kr 

på det tidspunkt vi bestemte egenandelen ber jeg om at resterende beløp kr 7.000 dekkes av 

håndballgruppen. 

Så vil jeg gi skryt til det nye styret da de er mye flinkere til å kommunisere hva som gjelder. Vi ville 

aldri ha kommet i en slik situasjon hvis det var kommunisert slik på hjemmesiden tidligere. 


