
 

 

ÅRSMØTE Håndballgruppa 

 

Møte avholdes på Klubbhuset onsdag 6. mars 2018 kl. 19:00. 
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 Verv på valg avhenger av vedtak i sak 5 
 

Sak 7 Fastsettelse av treningsavgift, vedlegg 4 

Sak 8  Budsjett 2019, vedlegg 5 

 

  



 

  
Vedlegg 1: Årsmøte Ås IL Håndball 6.03.2019, Årsmelding 2018  

 

Årsmelding 2018 Håndballgruppa følger som eget dokument.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2: Årsmøte Ås IL Håndball 6.3.2019, Regnskap 2018 

Se eget dokument 

Regnskapet er mottatt fra regnskapsfører 4. mars og er ikke behandlet i eget styremøte. 

Ås IL sitt regnskap revideres som helhet og vedtas på Ås IL sitt årsmøte. Dette årsmøte avholdes 27. 
mars 2019. 

 

 

 

  



Vedlegg 3: Årsmøte Ås IL Håndball 6.3.2019, Ny organisasjon 

 

Endre organisasjon for Ås IL Håndball 
 
Bakgrunn 
Det har i mange år vært utfordrende å få rekruttert nok personer til å påta seg styreroller i Ås 
IL Håndball. Sittende styre opplever det samme og har over en periode diskutert mulige 
justeringer i styret, samt etablere tilhørende utvalg. Målet med dette er å få engasjert flere 
personer i mindre krevende roller for å gjennomføre nødvendige oppgaver. I tillegg vil et 
mindre styre bruke mer til på utvikling enn hva tilfellet er i dag og mindre tid på enkeltsaker. 
 
I januar 2019 ble det gjennomført en større undersøkelse blant voksne medlemmer og yngre 
medlemmers foreldre. Denne gir støtte til at flere kan tenke seg å påta mindre definerte 
roller. 
 
Dagens styre 
Dagens styre består av følgende roller 
- Leder 
- Sekretær 
- Økonomiansvarlig 
- Sportslig ansvarlig 
- Sportslig utvalg 
- Dommeransvarlig 
- Markedsansvarlig 
- Materialforvalter 
- Dugnadsansvarlig 
 
Rollen som hallansvarlig er ikke besatt og oppgavene utføres her ved innleie av tjenester fra 
daglig leder i Ås IL. I tillegg er sportslig utvalg og dommerfunksjon støttet ved innleie av 
arbeidskraft. 
 
Forslag til nytt styre og tilhørende utvalg 
Følgende funksjoner foreslås som i nytt håndballstyre 
- Leder 
- Nestleder 
- Sportslig leder 
- Økonomiansvarlig 
- Administrativt ansvarlig 

 
Det etableres 4 utvalg som ledes av hvert sitt styremedlem 
- Sportslig utvalg 
- Dommerutvalg 
- Adm-utvalg 
- Økonomi-utvalg 
De to siste utvalgene kan alternativt slåes sammen 
 
Etterfølgende beskrivelse av utvalgene er ikke uttømmende, disse må utvikles når de er 
etablert. 
 
Sportslig utvalg 



Sportslig utvalg har følgende hovedoppgaver: 
- Følge opp sportslig plan 
- Organisere påmeldinger til serier og cup`er. Innmelding lisenser 
- Tildele treningstider 
- Trenersamlinger, trenerutvikling og trenercoaching 
- Fellestreninger 
- Håndballskolen (vi har intensjon om å organisere dette fast fra klubben) 
Sportslig utvalg ledes av sportslig leder. Utvalget har behov for 6-8 medlemmer 
 
Dommerutvalg 
Dommere er essensielt for å gjennomføre gode kamper. Det er krav til at klubben stiller med 
et nærmere spesifisert antall dommere til kretsen. Det er krevende å utdanne og følge opp 
unge dommere. Dommerutvalget vil ha følgende oppgaver: 
- Organisere dommerutdanning 
- Organisere dommerveiledning 
- Sette opp dommerlister 
- Dommerkontakt mot kretsen 
Dommerutvalget ledes av nestleder.  Utvalget har behov for 3-5 medlemmer. 
 
Adm-utvalg 
I dette utvalget samler vi mange praktiske oppgaver som skal gjennomføres, som f.eks 
- Markedsarbeid/reklame/sponsor/dugnad (inkl fyrverkeri) 
- Materialforvaltning 
- Hallansvar 
- Web/sosiale medier/kommunikasjon 
- Sosiale arrangementer 
Utvalget ledes av Administrasjonsansvarlig. Utvalget har behov for 7-9 medlemmer 
 
Økonomiutvalg 
Følgende økonomioppgaver legges hit 
- Økonomistyring/regnskap/budsjett 
- Medlemsregister (Weborg) 
- iZettle 
- ron-e-post 
Utvalget ledes av økonomiansvarlig. Usikkert behov ut over dette. 
 
I tillegg må alle lag har minst en lagleder og trenere tilknyttet laget. 
 
Forutsetninger 

 For å gjennomføre dette kreves det at aktuelle kandidater melder seg til alle styreverv. 
Det kreves også at 18-20 personer melder seg for å bidra i utvalgene. Styret er klar på at det 
må være vist interesse for disse rollene før årsmøtet. 

 

 

 

 

 



Vedlegg 4: Årsmøte Ås IL Håndball 6.3.2019, fastsettelse av treningsavgift 

 
 
Fastsettelse av treningsavgift sesongen 2018/2019 
 
Treningsavgiften betales pr. sesong for alle medlemmer bortsett fra for Håndballskolen. 
 
Treningsavgiften er som følger: 
Håndballskolen    kr. 650,- (pr. semester. Innbetaling høst/vår) 
Barn til og med 17 år   kr. 1.500,- (for sesongen. Innbetaling høsten) 
Senior/Damer (J33)   kr. 2.500,- (for sesongen. Innbetaling høsten) 

 
Hvert lag skal utpeke en trener og en lagleder som får fullt fritak for èn treningsavgift. I tillegg 
får styremedlemmer fullt fritak for èn treningsavgift. 
 
Øvrige trenere, lagledere og utvalgsmedlemmer får 50 % rabatt på èn treningsavgift. 
 

 
Alle aktive- / ikke aktive medlemmer (spillere, trenere, lagledere og styremedlemmer) må 
være medlem av Ås Idrettslag. Dersom spillere også deltar på andre aktiviteter i Ås IL skal 
medlemsavgiften kun betales en gang.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 5: Årsmøte Ås IL Håndball 6.3.2019, Budsjett 2019 

 
 

 


