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Økonomi 
Innbetalt treningsavgift 
Bruk av Rubic har medført høyere andel innbetalinger enn i fjor 

• 24 personer har ikke betalt, hvorav en stor andel på håndballskolen 

• Ved betalingsproblemer må den enkelte ta direkte kontakt med 
styret/daglig leder 

 
Regnskap 2019 
Endelige regnskapstall for 2019 er ikke klart før ca 20. januar. Men det 
ser ut til at styret vil gå greit i pluss (budsjettet med underskudd)  

• Mer på julekalender 

• Mer på treningsavgifter  

• Økt halleie fra forbundet 
Daglig leder må gi føringer til styret og lagledere for bruk av lagkasser.  
 
Budsjett 2020 
Nina (kasserer) la fram forslag til budsjett som skal legges fram på årlig 
møte. Forslaget ble godkjent av styret, med følgende presiseringer 

• Deltagelse i nasjonale serier – det legges ikke inn midler i budsjettet 
for deltagelse i nasjonale serier i 2020. Besluttes det at enkelte lag 
skal delta må økonomisk fordeling må være avklart før påmelding 
skjer.    

• Treningsavgift – styret vil foreslå en økning for de eldre lagenhetene 
i 2020. 

o 2200 kr (*3200 kr) for 12 år (200 kr økning) 
o 2300 kr (*3300 kr) for 13-14 år (300 kr økning) 
o 3000 kr (*4000) for 15 år og oppover (300 kr økning) 

 
 
Sende ut påminnelse til 
lagledere ang mulighet 
for å få dekket 
treningsavgift. 
 
 
Etter årlig møte må 
nytt styre vurdere å ha 
møte med lagledere, 
bl.a angående bruk av 
lagkasser. Her bør 
daglig leder delta.  
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Årlig møte 2020 
Årlig møte gjennomføres 4.februar 2020. Innkalling med foreløpig 
saksliste er lagt ut på nettsiden. 

• Utkast til årsberetning foreligger.   

 

• Siste gjennomgang 
av årsberetning tas 
på e-post 



• Styret ser behov for mer presise retningslinjer for hva 
håndballgruppen dekker, og vil legge fram et forslag til årlig møte. Et 
forslag vil i praksis medføre økt økonomisk ansvarliggjøring av det 
enkelte lag.  

• Valgkomitèen har funnet kandidater for rollen som kasserer, men 
ikke leder per nå. 

• Forslag til 
retningslinjer tas 
på e-post og må 
være klare til 20. 
januar 

3 Inntekter og sponsorer 

• Spar – vi trenger å få bekreftet om Spar ønsker å gi oss støtte også i 
2020 

• DHL stafett – vi har bekreftet at håndballgruppen også stiller i 2020  

• Tildelte midler fra stiftelser 
o Utstyr må bestilles innen 15. mars 
o Sluttrapporter må utarbeides 

• Føringer til lagenheter (foreløpige)   
o Søknader over 20.000 må avklares med 

styret/inntektsgruppe. 
o Sponsoravtaler - alle summer over 5000 skal avklares med 

styret/gruppe  
o Dugnadsinntekter - inntekter for skal ikke gå til den enkelte 

spiller, men til lagenheten  

 
Marianne  

• kontakter Spar 

• begynner på 
sluttrapport 

• har dialog med 
materialforvalter 
ang bestilling av 
utstyr 
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Møter 

• Møte med sportslig utvalg neste uke 

• Oslo idrettskrets arrangerer en temakveld – Økonomi som barriere 
27. januar 
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Klubbutvikling 
• Med visjonen "klubben for alle" er det spørsmål om vi bør tilby 

gutter å spille håndball også etter håndballskolen. Styret har ingen 
motforestillinger mot dette. I så fall må vi bygget opp et tilbud 
nedenfra, og gradvis over år. Tas opp som tema i forbindelse med 
oppdatering av sportslig plan. 

• Hva gjør vi hvis enkelte lagenheter ikke har nok spillere til å stille lag 
i serie? Alternativer er  

o Ikke stille lag i serie, bare tilby treninger – ikke ønsket 
løsning 

o Stille med ett lag i serie, og bruke spillere fra lagenheten 
under for å kunne stille lag – Kan være en løsning. Må 
diskutere med berørte trenere og spillere hvis dette blir 
aktuelt 

o samarbeid med andre klubber – Kan være en løsning. Må 
vurdere hvilken type samarbeid vi evt tenker er 
hensiktsmessig. Må diskutere med berørt trener og spillere 
hvis dette blir aktuelt, og evt gå i dialog med naboklubber. 

 

• Diskutere disse 
temaene med 
sportslig utvalg 

   

 


