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STYRETS INNSPILLING 

Følgende svar ble gitt fra styret på forespørsel om å få dekket reisekostnad for en trener i juni 2019: 

Når det gjelder reisekostnader har styret ikke tenkt å fraskrive oss ansvar, men ønsker å følge opp 
tidligere vedtak og sikre lik behandling av alle lagenheter. Jf. årsmøtet 2018 ble følgende referatført: 
"Klubben dekker en trener per påmeldte lag for hver cup. Styret bes videre lage retningslinjer for hvor 
høye disse utleggene kan være." I referat fra styremøte av 14.01.19 ble det presisert at det 
dekkes "Inntil kr 3000 kr totalt i året for treneren". I praksis har styret valgt å dekke 13.000 av 20.000 
i reisekostnader for de to trenene som nå skal til Makarska, og har dermed tatt en større andel av 
reisekostnadene enn det som vedtaket skulle tilsi.    
 

Bakgrunn for styret sin beslutningen i juni 2019: 

• en forventing om at en så stor kostand skulle dekkes burde vært avklart med daværende 
styre i forkant (2018). 30.000 er langt over normalen av hva man kan forvente dekket uten at 
det tas opp med styret. 

• Selv om det ble tydeliggjort en forventning fra lagenhet ovenfor nåværende styre om at 
styret skulle dekke reiseutgift (i tillegg til opphold) som del av avtale med trener, så er ikke 
dette ensbetydende med at styret faktisk tar denne kostnaden.   

• I denne konkrete saken konfererte vi med tidligere styreleder og innhentet også råd fra 
daglig leder i klubben, før vi ga vårt svar. Tilbakemelding fra daglig leder var at det er vanlig 
praksis i klubben at denne type utgifter dekkes av den enkelte lagenhet/foreldrebetaling. 

 
Styret er enig i at det er uheldig at vedtak av 14.01.19 ikke var formidlet tydelig til alle lagenheter på 
et tidligere tidspunkt. Dette ble gjort på nettsiden i etterkant av denne saken. Det vises til eget 
forslag om ytterligere tydeliggjøring av hvilke utgifter som dekkes av håndballgruppen. 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Styrets beslutning av juni 2019 opprettholdes 


