
  

 

Årsmelding 2018 Os Håndball 
 
Verv: 

Styreleder  Rebecca Lerch Dahl 

Nestleder  Cecilie Eskedal Fimreite 

 Økonomiansvarlig Robert Hetleflåt 

 Medlemsansvarlig Hege Engelsen 

 Webansvarlig Susanne Mjøs Wigum 

Sportslig Utvalg Leder Ingerid Verpe Jacobsen 

 Senioransvarlig  

 Junioransvarlig  

 Barnehåndballansvarlig  

 Guttehåndballdagen/Håndballskolen Stine Sævareid 

 Materialansvarlig Mona Heggeland og Hans 
Brunvatne 

 Dommeransvarlig  

Arrangementsutvalg Leder Tore Hisdal 

 Kioskansvarlig Anita Søviknes og Torill Eide 

 Miniarrangement Ruth Moberg 

 Maskotansvarlig  

Sponsorutvalg Leder Christian Bugge 

 Dugnadsansvarlig Elisabeth Nedrelid 

 Medlem  

 Medlem  

 Medlem  

 

I tillegg er Siri Godø ansatt som Administrasjonsvarlig og lønnet av klubben. 

I 2018 har det vært avholdt 10 offisielle styremøter, 1 budsjettmøte samt flere 

planleggingsmøter. Styret har også hatt møter med samarbeidspartnere som Os Turn, 

OsBadet og Håndball Region Vest. 

Os Håndball har per dags dato 433 medlemmer. 

Os Håndball har hatt en god fremdrift også i 2018, selv om rekrutteringen av de siste rollene 

i organisasjonen har vist seg å være vanskelig. Utfordringen består i å engasjere flere til å 

bidra i de forskjellige utvalgene. Styret i Os Håndball har derfor valgt å rullere oppdraget som 

valgkomite for klubben for å få en bedre forutsigbarhet i oppgaven og arbeidet. Det er 

foreslått at representanter for G/J12 og G/J15, altså totalt 4 personer, danner valgkomiteen 

hvert år, og at denne igangsettes allerede i starten av oktober.  



  

 

 

Etter flere år med økonomiske utfordringer har Os Håndball endelig fått en stabil og god 

økonomi. Arbeidet som er lagt ned for å få kontroll på utgiftene blir synlig i årsresultatet for 

2018. Dette er positivt, og viser et overskudd på kr. 205 420,07.  Det poengteres, som 

tidligere år, at regnskapet føres per kalender år mens utgifter etc. følger håndballsesongen. 

Overskuddet kan derfor være litt misvisende da sesongutgifter gjerne kommer i etterkant og 

således havner i «feilt» kalenderår. Likevel betyr det at Os Håndball ikke bare har et 

overskudd til å dekke utgiftene som kommer på vårparten, men har også klart å bygge seg 

opp en liten egenkapital.  

Styrearbeidet i klubben har i 2018 vært preget av den vanskelige situasjonen i Hovedlaget. 

Det ble satt ned en prosjektgruppe på Hovedlagets årsmøte i 2018 som skulle jobbe med å 

kartlegge mulighetene for fleridrettslaget; alternative samarbeidsformer, oppsplitting eller 

fortsette som tidligere. Håndballgruppen har her vært representert med 3 deltakere. 

Prosjektgruppens innstilling ble en splitting av hovedlaget, og gruppen hadde i november 

2018 et tverrsportslig møte med representanter fra Hordaland Idrettskrets, Hordaland 

Fotballkrets og Håndball Region Vest. Det gjenstår enda å se utfallet av denne saken i løpet 

av første halvdel av 2019. 

Klubben har fortsatt det gode samarbeidet med Neset Idrettslag også i 2018. Dette har vært 

veldig positivt og man ser for seg at klubbene vil videreføre dette også i neste sesong. 

I løpet av 2018 har Os Håndball ført LIVE på alle kamper i Oshallen, noe som også var et mål 

for året. Kampdugnad (kiosk, billett og sekretariat) er fremdeles en utfordring for 

Arrangementsutvalget på tross av både tilbud om opplæring og god oppfølging fra klubbens 

side. Vi håper at en eventuell gjennomføring av en kontantløs klubb neste sesong, vil lette 

dette arbeidet både for frivillige og administrasjon. 

Også 2018 har Sponsor Utvalget hatt en tung jobb; det er stor konkurranse om 

sponsormidler i Os Kommune. Utvalget har likevel klart å innhente sårt trengte kroner til 

klubben. 

Sportslig Utvalg fikk i høst på plass en Sportslig Plan for klubben. Denne ble presentert på et 

trenermøte høsten 2018 og er ment som et styringsverktøy for klubbens trenere.  

Med de to nye hallflatene på Kuventræ er treningskapasiteten helt endret for Os Håndball. 

Vi har nå både plass og treningstid til alle lagene som måtte ønske det.  

 

 

 



  

 

 

Tanken for 2019 er at styret fortsatt skal være bevisst på økonomien, men håper å kunne 

fokusere mer på det sportslige grunnlaget i klubben. 

Styret i Os Håndball vil, også i år, benytte anledningen til å rette en stor takk til alle som har 

bidratt i klubben i 2018. Det være seg både sponsorer, trenere, lagledere, spillere og 

privatpersoner. Uten dere hadde ikke Os Håndball eksistert; TUSEN TAKK! 

 

Februar 2019 

Mvh Styret i Os Håndball 

v/Rebecca Lerch Dahl 


