PROSJEKT «GRATIS-HÅNDBALL» I IL SKRIM
Hva har vi oppnådd med prosjekt «gratis håndball».
•
•
•
•

Vi har fått satt et fokus utad på viktigheten av at idrett og aktivitet må gjøres
tilgjengelig for flest mulig.
Økonomi bør ikke være et argument for å tre ut av aktivitet, da all aktivitet har en
stor folkehelsegevinst for aktive i alle aldre.
Vi har oppnådd en økning i antall aktive medlemmer i håndballen, da spesielt i
aldersgruppen 13-15 år.
Andelen utøvere med annen etnisk-kulturell bakgrunn har gledelig nok økt fra 12
registrerte ved prosjektoppstart, til 19 registrerte per i dag.(Ca. 2 % av total
medlemsmasse i håndballen.)

Hovedpunkter, økonomisk konsekvens for klubben.
•
•
•

Håndballen skrev avtale med ekstern garantist (varighet på 1 år fra 01.08.2019)som
skulle gi en trygghet for at prosjektet ikke skulle bli en økonomisk belastning for
Håndball-Bredde.
Disse midlene som ifølge avtalen skulle dekke opp tapte inntekter som
treningsavgifter og lisenser for utøvere er per dags dato ikke overført til Håndball Bredde i sin helhet.
Hovedstyret og Håndball- Bredde jobber videre under den forutsetning at utestående
beløp vil komme på plass. Av den grunn så er dette ikke inntektsført som tap i
regnskapet, men vil fortsette å ligge som «udekte fordringer».

Læring vi har tatt ut.
•
•
•
•
•
•

De erfaringer vi har trukket er at å tilby aktivitet som et «gratis» tilbud kan redusere
nye medlemmer sin oppfatning av at idrettslaget er basert på frivillighet og
dugnadsinnsats.
Å gjøre aktivitet så rimelig som mulig kan være lurt da dette ikke gir like mange
muligheter for å selv tolke hva som ligger inne i begrepet «gratis».
At de økonomiske forutsetningene for slike prosjekter må være sikret i god tid før
slike tiltak både iverksettes og lanseres.
At det dessverre er slik at økonomi dessverre utelukker mange utøvere fra å delta i
organisert idrett, og at dette er et tema som bør løftes opp på et politisk nivå.
Fremtidige prosjekter bør være helt fristilt fra tilknytting til idrettslag slik at ikke det
blir idrettslag og frivilligheten som må bære belastningene dersom økonomien ikke er
100% sikret i prosjektet.
Prosjektet ble avsluttet i sin daværende form etter avtale den 01.08.2020.

4. Henvises til revisors rapport.
5. Henvises til at saken er omhandlet i årsrapporten til håndball.

