
 

 

 

 

 

 

 

       Klubben der alle skal trives 

      Glede – Respekt – Engasjement - Samhandling 
 
Referat fra Årsmøte (Årlig møte) i håndballavdeling Gresvik IF 
  

Sted: Lille sal Gresvik IF`s 

klubbhus, Trondalen 

 

Dato: 31.01.2022 Tid: 18.00 – 19.30 

Innkalt: Trond Sveberg, Susanne Hansen, Malin Vegarud, Jan Erik Fossum Jr. Hanna 

Tangvald, Magne Wiklund, Silje Marie Ydse Halvorsen, Christer Solli-Olsen, Stig Grønvold, 

Asbjørn Johansen, Kristoffer Helminsen, Knut Gulbrandsen 

 

Forfall: Karoline Helminsen   

Ikke møtt: Asbjørn Johansen, Silje Marie Ydse Halvorsen 

 

Møteleder: Knut Gulbrandsen 

Referent: Stig Grønvold 
 
Agenda 
1. Behandle regnskap. 
2. Behandle gruppens årsberetning. 
3. Fastsette budsjett. iv. 
4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. (fastsatt av hovedstyret)  
5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 
 
 

 

Saksnr. 

Pri- Lav 

(L), 

Mediu

m (M), 

Høy 

(H) 

 

Agenda - Sak Vedlegg/Saks

framlegg 

Referat/Oppsummering/ 

Beslutning/Anbefaling 

Ansvarlig Frist 

01x/22 

 

H Godkjenne 

regnskap for 

2021 

 Håndballavdelingen er 

samlet sett i minus, men sett 

opp mot den situasjonen 

avdelingen har vært i 

(korona og dermed meget 

lite aktivitet), så er resultatet 

forståelig og akseptabelt. 

 

Regnskap for 2021 

godkjennes uten 

innvendinger. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

02x/22 

 

H Behandle 

gruppens 

årsberetning 

for 2021 

 Årsberetning fra HJ05 

kommer i etterkant av møtet 

og blir lagt inn av 

styreleder. 

 

Årsberetning som helhet  

Godkjennes uten 

innvendinger 

  

03x/22 

 

H Fastsette 

budsjett for 

2022 

 Avdelingen totalt (HADM, 

HARR, HKIO, HJSA) 

budsjetterer med et 

totalunderskudd på               

-71 800,- kr 

 

Det kom opp en diskusjon 

omkring kostnader 

budsjettert til utdanning, 

herunder trenerutdanning 

(dommerkurs budsjetteres 

under arrangement). I 

utgangspunktet budsjettert 

til 10 000,- . Legges til 

ekstra 10 000,-. 

 

Budsjettene for 2022 

godkjennes enstemming 

med pålegg om å legge til 

10000,- kr i utgifter på kurs 

i avd HADM. 

  

04x/22 

 

H Fastsette 

eventuell 

årlig 

treningsavgift

, 

Jf. § 15. nr 7. 

(fastsatt av 

hovedstyret) 

 

 

 

 

bb Treningsavgiften er nå 

1 500,- per aktive spiller, 

hvor 1 000,- går til 

håndballadministrasjon og 

500,- går tilbake til laget. 

Treningsavgiften bør ligge 

der den ligger og ikke økes. 

Dette med tanke på at den 

enkeltes famileøkonomi kan 

være presset, i lys av 

eventuelle negative effekter 

av korona perioden. 

Der aktive deltar i flere 

aktiviteter (håndball-fotball) 

Da betales den dyreste 

treningsavgiften. Dette er 

tidligere vedtatt i 

hovedstyret. 

 

Treningsavgiften 

videreføres slik den er i dag, 

Dette vedtas uten 

innvendinger. 

  



 

 

 

 

 

 

05x/22 

 

H Fremme 

innspill til 

årsplan for 

gruppens 

aktiviteter til 

hovedstyre. 

 

 1. Arrangere håndballskole 

både vinter og høst ferie- 

 

2. Minimum 6 aktiviteter 

vår og høst- Innspill her er 

at damelag kan være med på 

bidra inn til denne type 

aktiviteter. 

I praksis seks lørdager, i 

hver halvsesong. (jan-mai 

og aug-des) 

 

3. Fellestreninger for de 

som er hjemme gjennom 

sommerferien. Da gjerne på 

tvers av aldersklasser.  

Bruke aktivt utebane, hvis 

vær tilsier det. 

Dette må være planlagt og 

kommuniseres ut i god tid 

før sommerferie, hvis dette 

er en aktvitet som vedtas 

gjennomført. 

 

4. En gang i måneden med 

treninger for nærliggende 

årganger. Eksemplifisert 

ved 16/15 år trener sammen 

en gang i måneden. 

Rullerende årganger i 

samtrening. 

Må planlegges og 

koordineres. Sportslig 

utvalg skal se på en slik 

gjennomføring. 

 

  

 
  


