Styret si årsmelding
ØIL Handball sesongen 2019 – 2020
Styret sesongen 2019-2020 har hatt følgende sammensetning:
Leder: Rune Hovde
Nestleder: Sven Castberg
Økonomileder: Sigrun Heltne Vartdal
Styremedlemmer: Finn Erik Scharning, Marlèn Thunem Raudøy, Stian Lid Kleppe, Tor Egil Meland,
Bernt Brekk og Norunn Fagerhol.
Varamedlemmer: Tone Krumsvik og Solveig Storeide

Oppsummering av sesongen 2018-2019
Sesongen 2018-2019 har vært et spennende, utfordrende og godt år for Ørsta Handball. Ny hall gir
nye muligheter men også nye utfordringer. Det er krevende å vokse og med en dobling av
omsetningen fra forrige sesong har det vært mange nye utfordringer.
Ørsta Cup 2019 ble en stor suksess, både sportslig og økonomisk. Ørsta Handball hadde ansvaret for
alt dugnadsarbeid og praktisk gjennomføring av Rotløs konserten i september og leverte et prikkfritt
arrangement for mer enn 2.000 tilskuere. Alt takket være iherdig innsats fra klubbens
arrangementsleder, sammen med arrangementsutvalgene og strålende innsats fra alle medlemmer,
foreldrekontakter og foresatte.
Laget har en formidabel inntektsvekst fra billett- og kiosksalg også utenom de store arrangementene.
Foreldrekontakter og foresatte har gjort en enestående innsats til tross for mange nye utfordringer
rundt kamparrangementene.
Vi har i 2019 hatt 312 aktive/spillende medlemmer. Laget har hatt 22 lag i seriesystemet fra 10 års
gruppa og oppover i tillegg til at vi har en stor gruppe med ”minispillere” under 9 år. Dette krever
mange trenere og oppmenn /-kvinner og det er et stort tal frivillige med i arbeidet med å få dette til
å gå rundt. Det har vært lagt ned et godt arbeid med lagene og det gir resultater.
Herrelaget er i skrivende stund serieleder i sin pulje i 3. divisjon og alt tyder på at laget skal spille
kvalifisering for opprykk. Gutter 18-laget kvalifiserte seg til Lerøy serien og har fått kjenne på nivået
blant landets beste juniorlag. Jenter 13 ble seriemestere i sin pulje og flere lag i aldersbestemte
klasser har vist stor fremgang.
Denne sesongen har klubben igjen stilt damelag og laget har vist god fremgang gjennom hele
sesongen. Dessverre måtte vi trekke J-18 laget, men spillerne fra dette laget har fått tilbud etter
opprettelsen av damelaget.
Alle lag har hatt trenere, oppmenn og foreldrekontakter gjennom sesongen. Treneransvarlig har
gjennomført gode kurs og motivert yngre trenere til ta på seg ansvar.

Etter sesongen 2018 måtte Ørsta Handball betale et betydelig beløp til regionen fordi vi ikke hadde
nok dommere i forhold til antall lag. Etter sesongen 2019 er dette snudd. Vi har, gjennom godt arbeid
av vår dommeransvarlige, et stort antall nye dommere. Ørsta Handball har størst vekst i regionen når
det gjelder antall nye dommere.
Styret har hatt som mål å ha minst et styremøte i de ”vanlige” arbeidsmånedene. Noen møter har
komme i tillegg slik at vi har hatt totalt 14 styremøter. I tillegg har medlemmer fra styret møtt i flere
arbeidsgruppemøter og hatt kommunikasjon med kretsen.

Strategi/framtid
Sesongen og styrets arbeid har vært preget av behovet for å løse løpende oppgaver og tilrettelegge
for de store arrangementene. Dette har gått på bekostning av arbeid med strategi og struktur.
Gjennom året som har gått har Ørsta Handball høstet erfaring fra suksesser og utfordringer. Styret
mener det nå foreligger et godt grunnlag for å bygge organisasjonen i gruppa og på den måten skape
et stødig fundament for drift av klubben i årene som kommer.
Vi har hatt et godt samarbeid med Volda omkring gutte- og herrelagssatsningen og mener dette gir
et godt grunnlag for videre samarbeid. Det har vært samtaler med andre klubber om et utvidet
samarbeid omkring herrer og G18, men av flere årsaker valgte Ørsta Handball å gjennomføre
sesongen i egen regi. Mye tyder på at dette var et godt valg.

Drift/organisasjon m.m.

Vi har vært maksimalt uheldige i forhold til digitale løsninger. Først avviklet Norges Idrettsforbund
den løsningen for medlemsregister og hjemmeside vi valgte våren 2019, så havarerte den løsningen
vi valgte i etterkant av dette. Problemene har ført oss inn i en situasjon hvor vi pr. i dag ikke har
hjemmeside og ikke et oppegående medlemsregister for effektiv kommunikasjon og fakturering av
treningskontingenter. Løsningen fra «Spoortz» vil være oppe å gå for oss innen utgangen av mars
eller begynnelsen av april.
Vi har fått på plass en avtale med Ørsta Kommune som gir oss en forutsigbar og overkommelig
driftskostnad. Det er fremdeles mange uavklarte spørsmål omkring praktisk drift og rutiner i hallen,
men vi opplever at det meste av dette har kommet på plass. Det skal gjennomføres en evaluering av
samarbeidet og vi vil benytte denne anledningen til å legge frem våre behov og tilbakemeldinger.

Økonomi

Regnskapet for 2019 er hyggelig lesning. Lagets omsetning er nærmest doblet fra 2018 til 2019 og
resultatet viser et overskudd på kr 19 464. Ca. 200 000 kroner fra omsetning i 2019 blir ikke ført før i
2020. Dette innebærer at driftsresultatet for 2019 var et overskudd på i overkant av kr 200.000.
Ørsta Handball har god egenkapital og likviditet.

Styret retter en stor takk til alle som står på og bidrar til at hjulene går rundt. Her nevnes ikke navn,
men ildsjeler, både i og utenfor styret fortjener en ekstra stor takk for alle de timene dere legger ned.
Ørsta Handball kunne ikke være der vi er i dag uten dere!
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