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Årsmelding 21

21 aktive grupper

Nye krefter inn

Covid

Rekord i antall påmeldte lag

Bringserien

Lerøyserien

Herrelaget

Samarbeid

Treningsflater

Rekruttering

Dommere



Regnskap 21



Budsjett 22

Inntekter og kostnader er budsjettet i tråd med klubbens prinsipper og tar utgangspunkt i et forventet normalår.

Gitt et normal år i 2022 forventer vi en vesentlig forbedring av det budsjettmessige underskuddet sammenlignet med resultatet for 2021; flere 

medlemmer, økte billettinntekter og kiosksalg.

Ordinært resultat 2021:     - 195 939

Budsjettert resultat 2022: - 51 570

Treningsavgifter er budsjettert og periodisert som følger:

Q1- 30% periodisk akkumulert  30%

Q2- 20%  periodisk akkumulert  50%

Q3- 20%  periodisk akkumulert  70%

Q4- 30%  periodisk akkumulert 100%



Budsjett 22



Treningsavgifter

Treningsavgifter - 2021 Forslag treningsavgifter - 2022
Senior 0 0

Veteran 1500 1550
Junior Høy 4000 4000
Junior Lav 3000

16 år 2800 2850
15 år 2800 2850
14 år 2800 2850
13 år 2200 2250
12 år 2200 2250
11 år 2200 2250
10 år 2200 2250

9 år 2200 2250
8 år 1700 1700
7 år 1500inkl. tskjorte og ball 1500inkl. tskjorte og ball

Lag med betalte trenere tillegges en sum på mellom 500 - 1000 på treningsavgiften. 



Årshjulet



Valg

Håndballgruppa innstiller følgende personer til håndballstyret:

Harald Joa (Leder) – Gjenvalg 1 år

Magnus Tennøe (Økonomi) – Ny 2 år

Annehilde D. Etholm (Rekrutering / Kommunikasjon) – Ny 2 år

Caroline G. Pedersen (Idrettsutlvalget) – Ny 2 år

Vibeke Sending (Anleggsutvalget) – Ny 2 år

Erik Borthen (Styremedlem) – Gjenvalg 1 år



Spillerråd

ØHIL Håndball ønsker å opprette et spillerråd. Spillerrådet skal bestå av en representant og en vara 
for jentesiden og en representant og vara for guttesiden for hver årsklasse, fra og med 12 år til og 
med 18 år/ seniorer.

Erfaringsmessig er det veldig få/ingen av våre spillere som har et forhold til styret i dag. Hvem er det 
som sitter i styret og hvilke roller har de forskjellige styremedlemmene? Dette er nødvendigvis ikke 
noen krise, men terskelen for å fremme saker/ønsker fra lagene direkte til styret blir høyere.

Forslag til vedtak:

Det opprettes et utvalg under håndballgruppen og håndballgruppen får mandat til å videreutvikle 

konseptet videre.



Takk for oppmøtet!
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