SPORTSKLUBBEN «RAPP» STIFTET 15-4 1898
STYRETS BERETNING
Styret har i sesongen 2018-19 hatt styremøter hver måned med fokus på;
Politiattester blir etterspurt gjevnlig for nye tillitsvalgte og vi ligger delvis ajour men fortsatt må en
del purres opp med hensyn til å sende inn søknad.
Samarbeidet med Sportsklubben Freidig hvor Håndballregionen hadde stilt spørsmål om
nødvendigheten av samarbeidsavtalen med SK Freidig da det framstod som svært sannsynlig at alle
samarbeidslagene på jentesiden kunne klare seg på egne ben i hver av klubbene. Samarbeidsavtalen
var satt opp som egen sak på årsmøte hvor det ble besluttet at denne skulle viderføres men tilpasses.
Gutter 2002 har hattt et godt samarbeid med Strindheim men de nådde dessverre ikke helt opp til
BRING-serien. Styret retter en stor takk til de tillitsvalgte som har vært topp motiverte og engasjert i
laget. Vi er sikre på at guttene sitter igjen med mange gode inntrykk fra denne sesongen når den er
over.
Håndballregionen om klubbutvikling er ikke videreført men 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 lagsstyrt. Vi mistet nok
en gang de elste jentelagene etter siste sesong.
Vi har vært representert på alle Sone-møter og håndballforum.
Vårt engasjement i å rekruttere nye dommere er vidreført.
Rutinen med å bestille utstyr gjennom materialforvalter synes å fungere bedre og bedre.
Vi har kommet et langt steg videre med hensyn til den nye hjemmesiden og Facebook noe som gjør
informasjonsflyten mye bedre internt i klubben. Dette arbeidet vil fortsette og er i kontinuerlig
utvikling. Det synes som at de fleste lagsgruppene bruker SPOND internt til beskjeder.
Regnskapet for kalenderåret 2017 viser et driftsresultat på – kr 13 833,89 før renter og skatter.
Balansen viser at klubben inklusive lagene har kr 736.397,55 på bok pr 01.01.2019. Videre ser vi at
hovedklubbens konto er +20.000,00 i forhold til i fjor.
Regnskapet som legges fram er revidert og styret ber om at det blir godkjent av årsmøtet.
Budsjett 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 for 2019 er beregnet til kr
1.230.000,00.
Dugnaden med tilsynsvakt i Rosenborghallen fortsetter også for sesongen 2018- 19 og 19-20 i samme
omfang. I og med at vi har mistet helgene, oppfordres lagene til egne dugnader for å dekke inn egne
utvidede aktiviteter ut over det vanlige.
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Rapp-dager har vi fått gjennomført, kanskje ikke med så stor suksess som vi hadde forventet men det
skyldes for en stor del at styrets medlemmer er svært opptatt med egne lag..
Før sereistart arrangerete vi et lagledermøte hvor alle tillitsvalgte var til stede for info og spørsmål.
Totalt sett har vi 38 lag i seriespill denne sesongen og ca. 375 aktive utøvere. Rekruteringen er bra,
men vi sliter fortsatt med foreldrestyrt oppstart på Berg i Freidig- regi. I forbindelse med
rekruteringen har vi laget et informasjonsskriv til nye lag og tillitsvalgte i klubben
Når det gjelder tildeling av tid i gymsal har vi også avtalt møter med Trond for å unngå unnødvendig
konflikter for barna i forhold til treninger slik at de kan delta både på fotball og håndball.
Vedrørende valg og nytt styre viser vi til valgkommiteens innstilling.
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