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STYRETS BERETNING
Styret har i sesongen 2016- 17 hatt styremøter hver måned med fokus på orgasinatoriske endringer
hvor fordeling av arbeidsoppgaver for styremedlemmene har stått sentralt. Vi har fått til en
organisasjonsplan med klare arbeidsoppgaver, hvor hvert styremedlem har fått sine
arbeidsoppgaver beskrevet. I tillegg har vi fått til et «årshjul» som viser hvilke oppgaver og hendelser
som skjer hver måned med en klar ansvarsfordeling for de forskjellige oppgavne samt frister.
Vi har også skrevet og fått godkjent en ny lov for klubben i henhold til retningslinjer fra Norges
ldrettsforbund. Denne loven er bedre tilpasset sportsklubben enn den forrige loven som var laget for
et fleridrettslag.
Årsmøte for sesongen 2016- 17 vil få seg forelagt en sportslig plan for klubben som legger et
minimumskrav til de forskjellige treningsgruppene i klubben. Vi har ikke siktet for høyt, da vi fortsatt
må basere oss på foreldredrift av lagene som før. Styret ber om at den sportslige plan blir vedtatt av
årsmøtet.
Samarbeidet med Håndballregionen om klubbutvikling er også videreført, og vi tar små steg av
gangen. Et av målene er at klubben ved styret staker kursen og følger opp lagene slik at de ikke blir
Lgsstyrt. Vi har derfor tatt initiativet til å beholde store deler av jentene i 2000- årsgangen slik at de
ikke forlater oss samlet til fordel for annen klubb,
Vårt engasjement i å rekruttere nye dommere har bært frukter, og vi har nå en rekke dommerpar
blant 2000- og 2001- erne. Dette vil fortsatt bli prioritert. Vi vil også prøve å få en del av disse til å ta
trenerkurs slik at vi kan benytte dem som assistenter på yngre lag.
gjør
Vi har kommet et langt steg videre med hensyn til den nye hjemmesiden og Facebook noe som
informasjonsflyten mye bedre internt i klubben. Dette arbeidet vil fortsette og er i kontinuerlig
utvikling.
Regnskapet for kalenderåret 2016 viser et driftsresultat på kr 234.588,37 og etter finansposter kr
pr 01.01.2017.
Z3S.OgZ,37. Balansen viser at klubben inklusive lagene har kr 780.597,08 på bok
godkjent
av årsmøtet. Budsjett
Regnskapet som legges fram er revidert og styret ber om at det blir
for inneværende år baserer seg på tidligere års regnskap med den usikkerheten det er om hvor
mange lag som deltar på cuper i inn- og utland. Utgifter til dette dekkes som regel inn av
egenandeler slik at det ikke påvirker regnskapet negativt. Omsetning tor 20L7 er beregnet til kr
1.150.000,00.
Dugnaden med tilsynsvakt i Rosenborghallen fortsetter også for sesongen 2OL7- Lg i samme omfang.
uWidede
t of med at vi har mistet helgene, oppfordres lagene til egne dugnader for å dekke inn egne
aktiviteter ut over det vanlige.
Vi har også gått til innkjøp av lovpålagt underslagsforsikring som også dekker ulykker og skade under
dugnad. En Rapp- dag har vi jobbet jevnt og trutt med og nå ser det ut som vi endelig lykkes' Den
arrangeres 26. mars i Rosenborghallen. Planen er at dette skal gjøres årlig.
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om
Det sporslige er også i rute, begge våre 16- lag greide kvalifisering til Bring- serien. Selv
på.
motstanden her er noe hardere enn det de er vant til, tar spillerne det med godt humør og står
(2001)
til
innkalt
Guttene har et samarbeid med CSK- Elite. Fra J16- laget er Mathilde Arnstad
landslagsamling.
er det
Totalt sett har vi 38 lag i seriespill denne sesongen og ca. 375 aktive utøvere. Av de 38 lagene
samarbeid på 2 årskull av hvert kjønn som utgjØr totalt 10 lag i seriespillet'
regi og det
Rekruteringen er bra, men vi sliter fortsatt med foreldrestyrt oppstart på Berg i Freidigklubbene er det
sliter på samarbeidsklimaet vi har fra 13- år og oppover. Økonomisk for foreldre og
til utøverens lag i
bedre at de starter å spille i Rapp, da Kommunal støtte pr. spiller går uavkortet
er også
medlemmer
Antall
Rapp, mens i Freidig må den fordeles på de avdelinger spilleren deltar i.
andre klubber'
utgangspunktet for tildelt tid i gymsal, noe som begge klubber taper på iforhold til
unnødvendig
unngå
for
å
Trond
med
gjelder tildeling av tid i gymsal har vi også avtalt møter
ruai Oet

konflikter for barna i forhold til treninger slik at de kan delta både på fotball og håndball.
Når det gjelder valg og nytt styre viser vi til valgkommiteens innstilling.
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