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DAGSORDEN 
1. Åpning. 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
3. Valg av dirigent, sekretær og protokolltegnere. 
4. Årsmelding. 
5. Regnskap. 
6. Innkommende forslag. 
7. Budsjett. 
8. Valg. 

SAK 1: ÅPNING 
Åpning av styrets leder.  
 

SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Årsmøte har vært annonsert på oifhandball.no og på klubbens Facebook-side. 
 

SAK 3: VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG PROTOKOLLTEGNERE 
Velges blant fremmøtte medlemmer. 
 

SAK 4: ÅRSMELDING 
Styrets sammensetning 

• Leder: Ørjan Svendsen. 
• Nestleder: - 
• Styremedlem: Agnes-May Boswarva. 
• Styremedlem: Ingvill Johnsen. 
• Styremedlem: Tor Inge Heia. 
• Styremedlem: Madeleine Helgesen. 
• Styremedlem: Monica Ensrud Næss.  

 
Øyestad IF håndballs representant i klubbens hovedstyre (Øyestad IF Allianse) har vært Ørjan 
Svendsen. 
 
Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt 25. februar 2020 i Miljørommet (Nedeneshallen) med 12 fremmøtte.  
 
Styremøter 
Det er blitt avholdt 12 styremøter hvor det er blitt behandlet 97 saker. Styret har i tillegg jevnlig 
kontakt i egen meldingsgruppe, samt per telefon.  
 

Styrets arbeid 
Året 2020 går inn i historiebøkene som er «annerledes-år», også for Øyestad IF håndball. Onsdag 
10. mars 2020 ga klubben beskjed til trenere og spillere om at all aktivitet var innstilt. Videre ble alle 
kamper avlyst, og ingen lag fikk fullføre sesongen 2019/2020.  
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Resten av året var preget av veiledere, råd og regler som har vært krevende både sportslig, sosialt 
og administrativt. Likevel var det et innholdsrikt år som har utfordret trenere, spillere, 
foreldrekontakter, foresatte og styret til å tenke nytt, tilpasse seg og gjøre det beste ut av 
situasjonen.  
 
I 2020 har styret måttet håndtere en utfordrende økonomi, utløpte sponsoravtaler, utløpt 
utstyrsavtale og – ikke minst – en pandemi. Det har vært arbeidet med å få inn en ekstra ressurs i 
styret, samt et fullverdig sportslig utvalg, men dette har ikke lyktes. Dermed har svært mange 
arbeidsoppgaver blitt fordelt på et fåtall mennesker.  
 

Dette har vært styrets viktigste saker i 2020: 
 

1. Covid-19 
Det ble arbeidet svært mye med koronarelaterte saker i 2020. Styret utpekte tidlig Agnes-May 
Boswarva som ansvarlig for dette arbeidet, og hun koordinerte oppgavene på en forbilledlig måte.  
Klubben var tidlig ute med egne veiledere så lagene kunne igangsette aktivitet når det var mulig, 
og alle lag er blitt fulgt opp med nødvendig utstyr, råd og veiledning gjennom hele året.  
 
Styret ønsker å berømme klubbens spillere, trenere og foresatte for innsatsen de la ned i dette 
krevende året.  
 

2. Ny utstyrsavtale 
Da den eksisterende utstyrsavtalen med Umbro/Scantrade gikk mot slutten, ble det nedsatt en 
gruppe som fikk i oppgave om å inngå en langsiktig og god utstyrsavtale for klubben. Ved inngåelse 
av ny avtale var følgende punkter viktige for oss: 

• God kvalitet på utstyr, herunder drakter, shorts, treningsdresser og annen bekledning. 
• Pålitelige leveranser.  
• Lokal håndtering av avtalen, fortrinnsvis hos Brekke Sport. 
• Pris. 

 
Det ble innhentet tilbud fra en rekke leverandører, og totalt sett var det Hummel (AssistCo) som 
presenterte den beste løsningen. På forsommeren ble inngått en 4-årsavtale med AssistCo som 
gjelder all bekledning. Avtalen håndteres av Brekke Sport (sentrum).  
 

3. Nye drakter og shorts til alle klubbens spillere 
Med ny utstyrsavtale, måtte alle klubbens drakter byttes ut. I tillegg ønsket styret at alle spillerne 
også skulle få nye shorts i samme merke. Dette bidrar til å bygge en felles identitet for alle 
klubbens lag og spillere.  
 

4. Nye langsiktige sponsoravtaler 
Det er blitt inngått sponsoravtaler for nærmere halv million kroner for de neste tre årene. Dette 
sikrer en fast, god inntekt i perioden. Det er også blitt innført en sponsorveiledning for klubbens lag 
hvor alle avtaler som lagene inngår må godkjennes av sponsoransvarlig, samt faktureres av 
klubben.  
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5. Rutiner 
Det er blitt arbeidet mye med å etablere gode rutiner for økonomi, utstyr, sponsorater, 
kommunikasjon og administrative oppgaver. Dette vil gjøre det enklere for frivillige å ta verv i 
klubben, samt minske arbeidsmengden både for styret, trenere og andre frivillige.  
 

Økonomi 
Etter noen år med anstrengt økonomi har styret nå klart å snu den negative trenden. I 2020 leverer 
klubben gode økonomiske resultater: 
 
Revidert regnskap for 2020 viser følgende:  
Omsetning: 1 207 936,- 
Resultat: kr. 395 121,- 
 
Dette skyldes flere grunner, blant annet: 

• Det har ikke vært utgifter til turneringer/cuper da klubbens lag ikke har kunne delta grunnet 
covid-19. 

• Sponsorinntektene har økt markant. 
• Det har vært en økning i treningsavgift. 
• Det er blitt innført strengere rutiner for innkjøp. 
• Det har vært noe økning fra ulike støtteordninger (Grasrotandelen etc.).  

 
Note: Medlemskontingenten ble ikke fakturert sammen med treningsavgiften slik det er blitt gjort 
tidligere. Dette skyldes at kontingenten gjelder per år – og ikke per sesong. Medlemskontingenten 
blir derfor fakturert på starten av hvert år.  
 
I usikre tider er et godt, økonomisk fundament viktig for klubben, og styret har arbeidet hardt for å 
øke inntektene og redusere kostnadene etter flere år med underskudd. Det er samtidig viktig å 
understreke at klubben skal arbeide for alle lag, herunder å gi (økonomisk) støtte etter gjeldende 
klubbregler. Disse er nå blitt revidert, og vårt mål er at lagene skal få økonomisk støtte i forbindelse 
med reiser, seriespill og turneringer. 
 

Medlemmer

 
 

 
 
 
 

6-9 år 10-13 år 14-16 år 17-20 år Over 20 år

Jenter 52 67 22 18 24

Gutter 46 46 42 35 63

Totalt 98 113 64 53 87

Antall medlemmer: 415

Prosentvis jenter: 44,1

Prosentvis gutter: 55,9

Pr. 31.12.20
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Sportslig 
Grunnet pandemien var det et utfordrende sportslig år i 2020.  
Kort oppsummert: 
 

• Klubbens rekrutteringsdag for 6-åringer på våren har tidligere vært en suksess, men måtte 
i 2020 avlyses grunnet covid-19. Likevel opplevde vi stor interesse ved første trening på 
høsten.  

• Mange av de klubbens yngste spillere (6-9 år) har etter mars 2020 ikke spilt kamper. 
• Høsten 2020 ble det avviklet en del kamper i de fleste aldersklasser, men sesongen ble 

flere ganger satt på vent. 
• Kvalifiseringene til Bring- og Lerøyserien ble avlyst. 
• Seriespill for 2. divisjon ble ikke igangsatt, heller ikke for våre 3.- og 4. divisjonslag. 
• Spillere over 20 år har ikke kunnet trene med kontakt noe som har gjort at det ikke har vært 

treninger for våre eldste spillere.   
• I 2020 fikk vi omsider på plass en dyktig dommerkontakt: Tor E. Larsen. Han blir en viktig 

brikke i vår satsning på dommere i årene fremover.  
• Flere spillere ble tatt ut til ulike samlinger i 2020, men ikke alle samlingene ble gjennomført.  
• Enkelte trenere har tatt trenerkurs. 
• Om lag 40 trenere er engasjert av klubben.  

 
Andre aktiviteter og saker 

• «Kick-off», som fra 2019 skulle erstattet den tradisjonelle sommeravslutningen, ble avlyst.  
• Nidelv Cup ble avlyst.  
• Klubben har vært en del av «Klubbhuset», et modulsbasert prosjekt fra Norges 

håndballforbund med temaer innenfor klubbdrift og -utvikling.  
• Alle trenere/tillitspersoner har fremvist gyldig politiattest, og det er laget oppdaterte 

rutiner for dette. 
 

Utfordringer og fokusområder kommende år 
Klubbens største utfordringer og fokusområder i årene fremover, foruten en pandemi: 

• Rekruttering av tillitsvalgte til styret og utvalg. 
• Fortsette god rekruttering og forhindre frafall. 
• Sikre en sunn og bærekraftig økonomi.  
• Rekruttering og utvikling av dommere. 
• Videreutdanning av trenere.  

 

Avslutning 
Styret vil takke alle spillere, dommere, trenere, ledere, foresatte og andre for innsatsen i 2020.  
En stor takk også til alle andre bidragsytere, samt våre sponsorer og samarbeidspartnere. 
 

Ørjan Svendsen /s/  Tor Inge Heia /s/  Agnes-May Boswarva /s/ 
 
 
Ingvill Johnsen /s/  Madeleine Helgesen /s/  Monica Ensrud Næss /s/
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SAK 5: REGNSKAP 

 



 

 
 7 

 

 



 

 
 8 

 

 



 

 
 9 

 

 



 

 
 10 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 11 

 

SAK 6: INNKOMMENDE FORSLAG 
 
6.1 Endring av trenerhonorarer 
Forslagsstiller: Styret 
 
Klubbens trenere honoreres to ganger per år. Honorarene er primært ment for å dekke faktiske 
utgifter, eksempelvis kjøring/reise. Dagens honorarer er ikke blitt justert på flere år, og styret 
mener det bør gjøres enkelte endringer.  
 
Dagens honorarer: 

• Trenere for lag i regionserie: kr. 20 000,- per sesong. 
• Trenere for lag i Agder-serie: kr. 12 500,- per sesong. 
• Trenere for lag i aktivitetsserier: kr. 7 500,- per sesong. 
• Trenere for lag i miniturneringer: kr. 3 000,- per sesong. 

 
Honorarene deles mellom trenerne i laget etter fordeling de selv blir enige om. I 2020 ble det 
utbetalt ca. 300 000 kroner i trenerhonorarer (medregnet lønnskostnader til spillerutvikler for Q1).  
 
Styret foreslår denne ordningen: 

• Trenere for lag i aldersgruppen 16 år og eldre: 25 000,- per sesong + at klubben dekker ev. 
trenerlisens.  

• Trenere for lag i aldersgruppen 13-15 år: 15 000,- per sesong. 
• Trenere for lag i aldersgruppen 10-12 år: 5 000,- per sesong.  
• Trenere for lag i aldersgruppen 6-9 år: 0,-. 

 
Honorarene deles mellom trenerne i laget etter fordeling de selv blir enige om. 
 
På de yngste lagene oppfordrer klubben til at det bør være flere trenere (gjerne opptil fire per lag). 
Når denne summen fordeles, blir beløpet per trener såpass lavt at vi velger å ta bort denne 
godtgjørelsen. På de eldste lagene legges det ned svært mange timer i trening, forberedelser, 
spillersamtaler og kamp/reiser. Det er derfor ønskelig å øke denne godtgjørelsen noe. 
 
Styret presiserer imidlertid at trenerne i stor grad er foreldre som gjør dette på frivillig basis. 
Godtgjørelsen er ment for å dekke faktiske utgifter, samt en liten påskjønnelse for innsatsen som 
legges ned.    
 
 
6.2 Endring av støtte til lagene 
Forslagsstiller: Styret 
 
Klubben har de siste sesongene støttet lagene med følgende midler: 

• Støtte til Bringserien (5 000,- per runde). 
• Støtte til Lerøyserien (5 000,- per runde). 
• Støtte til lag i regionserien (8 000,- per sesong). 
• Støtte til lag som deltar på turneringer (påmeldingsavgift til inntil tre turneringer per 

sesong). 
 
Styret ønsker at klubbens lag skal forsøke å kvalifisere seg til de ulike landsseriene og delta på 
turneringer. Dette er ofte en stor motivasjonsfaktor både for spillere, trenere og andre rundt laget.  
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Vi mener imidlertid at lagene som kvalifiserer seg til landsserien skal få økt sin støtte da dette er 
ressurs- og kostnadskrevende serier å delta i. For å få midler til dette, er forslaget å redusere 
lagenes turneringsstøtte til å kun omfatte én turnering per sesong da vi anser at én turnering per 
sesong er tilstrekkelig for lagene.  
 
Forslag til nye støtteordninger: 

• Alle klubbens lag får støtte til én turnering per sesong. Klubben dekker påmeldingsavgift. 
Ved påmelding av flere lag til samme turnering, dekkes påmeldingsavgiften for samtlige 
lag.  
 

• Alle klubbens lag får dekket klubbens fellesturnering (tidligere har det vært Svane Cup) 
etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra klubben.   
 

• Lag som deltar i Bringserien får utbetalt 5 000,- per runde de deltar i. Dette gjelder ikke 
eventuell hjemmerunde. Lagene får også 4 000,- i støtte til kvalifiseringsrunder. 
 

• Lag som deltar i Lerøyserien får utbetalt 5 000,- per runde de deltar i. Dette gjelder ikke 
eventuell hjemmerunde. Lagene får også 4 000,- i støtte til kvalifiseringsrunder. 
 

• Lag som spiller i regionserie får 10 000 kroner i støtte per påmeldte lag per sesong.  
 
6.3 Godkjenning av Lov for Øyestad IF håndball 
Forslagsstiller: Styret. 
Det er blitt foretatt enkelte justeringer av «Lov for Øyestad IF håndball» (se vedlegg). Denne loven 
er lik for Øyestad IF Allianses idrettslag (Øyestad IF håndball. Øyestad IF fotball og Øyestad IF 
håndball elite), og er blitt justert deretter. 
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SAK 8: BUDSJETT 
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SAK 9: VALG 
Det lyktes ikke årsmøte eller styret å oppnevne en valgkomité og styret har dermed vært 
valgkomité. Vi er glade for at nåværende styremedlemmer tar gjenvalg for å sikre kontinuitet i det 
gode arbeidet som er påbegynt.  
 
Innstilling: 
 
Leder: Ørjan Svendsen (gjenvalg). 
Nestleder:  
Styremedlem: Ingvill Johnsen (gjenvalg) 
Styremedlem: Agnes-May Boswarva (1 år) 
Styremedlem:  
Styremedlem: Monica Ensrud Næss (1 år) 
Styremedlem: Tor Inge Heia (1 år) 
 
Valg av revisor: 
Valgkomiteen foreslår Einar Øksenholt og Rune Kristoffersen som revisorer. 
 
Valgkomiteen foreslår videre at det nye styret får fullmakt til å supplere styret, samt å oppnevne 
komiteer og representanter til råd og utvalg i henhold til klubbens organisasjonskart og deltakere 
til fora der klubben er representert. Styret får også fullmakt til å oppnevne ny valgkomite. 
 
Styresammensetning er i tråd med klubbens vedtekter. 
 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.   

ÅRSRAPPORT FRA LAGENE 
Til informasjon: 
I tidligere årsrapporter har lagene laget egne lagsrapporter fra foregående sesong som er blitt tatt 
med i klubbens årsrapport. Styret har valgt å endre denne praksisen slik at lagene på slutten av 
hver sesong nå vil rapportere fra sesongen som er ferdigspilt. Dette vil gjøres via et elektronisk 
skjema som vil gi styret og sportslig utvalg verdifull informasjon om både sportslige- og sosiale 
forhold. Årsrapporten må ferdigstilles av trener før trenerhonorar utbetales.   
  


