
 Referat styremøte Vikhammer håndballklubb 

   

 

Dato: 11.02.21 

Sted: Malvikhallen, møterom 

Tid: 18.00 – 21.00 

 

Forfall: Ole Martin Talmo, Marius Landrø, Mari-Ann Letnes 

Referent: Bjørn Granum 

 

Saksliste: 

 

Sak 1: Gjennomgang av regnskap for 2021 

 gjennomgang v/Nina 

 Gjennomgang av utestående fordringer. Disse ble gjennomgått og vurdert av styret. 

Kr. 50 730 på gamle fordringer på herrespillere tas som tap. Treningsavgift for 3. div 

damer slettes. Det tas et tap på alle disse fordringene kr. 31 400. To har allerede betalt 

treningsavgift, men dette vil bli refundert.  

Det ligger inne reisekostnader for 2020 med ca 275 000 på 1. div. Det vil komme 

refusjoner fra NHF, men disse vil ikke bli etterregnet før 2021.  

Ved gjennomgang har vi funnet konto 1579 i regnskapet på kr. 52 742 som 

utgiftsføres som klær. Regnskapet for 2020 vil ved sluttføring vise et overskudd på ca 

kr. 20 000.  

 

Sak 2: Budsjett for 2021 flere alternativer? 

Det er en del momenter vi må ta med oss i denne diskusjonen.  

- Det er enda ikke avklart hvor mange lag som rykker ned fra 1. divisjon. Det kan bli 1-

4 lag. Vi vet derfor ikke om vi spiller i 1. div. med herrelaget neste år eller ikke. 

- Treningsavgift for seniorlagene våren 2021. De har nå vært nedstengt to måneder og 

det ser ikke lyst ut i forhold til å gjennomføre kamper denne sesongen. Det vil ikke bli 

fakturert treningsavgift for seniorspillere over 20 år, så lenge de ikke har et 

aktivitetstilbud.  

- Håndballskole i vinterferien avlyses, denne vil det bli søkt refusjon for.  

- Nina og Bjørn setter opp budsjett for 2021, og rapporterer inn til elitelisensnemda 

innen 15.02.21. 

 



Sak 3: Informasjon om den sportslige satsingen 2021/2022 

 Lag til neste år med trenerkabaler 

 Espen har sammen med sportsligutvalg hatt en gjennomgang og kommet med forslag 

til trenerkabal for 2021/2022 sesongen. Forslaget fra sportslig utvalg godkjennes. 

Sportslig utvalg vil for neste sesong utvides med Kari Aftret.  

 

Sak 4: Dugnader 2021 

 Status og gjennomføring, Ole Martin Talmo ga en skriftlig informasjon til styret om 

situasjonen for 2020. Det har vært meget krevende å skulle få gjennomført dugnader. 

Konsertarrangementer ble det søkt og innvilget støtte for. 

 Styret ønsker å få gjennomført dugnaden rundt salg av dopapir/tørkeruller så fort 

som mulig i 2021. Smittesituasjonen tilsier at denne skal la seg gjennomføre.  

 

Sak 5: Oppstart arbeid med strategidokument 

- Starte arbeidet med en strategiplan for de kommende 5 årene for VHK. Hvor står vi 

om 5 år og hva må til for å komme dit? Arbeidet vil ta utgangspunkt i sportsplanen 

som ligger der i dag.   

 

6. Årsmøte 

- Frist for gjennomføring av årsmøte utsatt til 15.06.21 

- Valgkomite: igangsette arbeidet med styresammensetning for kommende periode. På valg: 

Styreleder, 2 styremedlemmer. Bjørn Granum og Ole Martin Talmo har sagt seg villig til å 

stille videre i styret. Svein A. Resell, Espen Marius Landrø ønsker ikke gjenvalg. Prøver å få 

gjennomført årsmøtet mot slutten av april. Styret selv forhører seg litt om noen personer 

kan bidra. 

 

Referant 

Bjørn Granum 


