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2. Årsmelding
2.1 Styrets sammensetning

Styret har i 2022 bestått av følgende personer

Styre leder Camilla opseth ( J 9/10)

Nest leder : Therese Sletten (Senior)

Styre medlem : Sandra Hestad (J/G12)

Styre medlem : May Kristin Berge (J11)

Styre medlem : Marian Næss (J7/8)

Styre medlem : Styre medlem j/G 6

Styre medlem Sis-Helen Krey ( knøttene)

Styre medlem : styre medlem G 9/10



2.2 Medlemsmassen

92 medlemmer i håndball gruppen per 31.12.22
Tallene inkluderer trenere, lagleder og dommere som er registrert som medlemmer av KIL

Vi har hatt en fin oppgang i medlemstall det siste året. Det vil likevel være et viktig
fokus for håndball gruppen , og for Hovedlaget fremover, å rekruttere flere medlemmer.

V i skulle ønske vi kunne få med oss flere gutter, og jobber med dette hele tiden.

2.3 Møter
Det har i rapporteringsperioden vært gjennomført 4 styremøter og 2

Trener/Laglederforum.
Egne møter for Idretts Disko og kongeparken har vært gjennomført.

Styrets vurdering er at de administrative rutinene i gruppen er gode. Men vi må få
inn styrerepresentanter for lagene som mangler slik at

oppgavene blir fordelt bedre.
Samarbeidet med utstyrsleverandøren Macron greit, men til tider er ikke kvaliteten som

forventet. Forbedring Potensial der

2.4 Sportslige aktiviteter (gruppene)

Lagene våre :

Damelaget har spilt 6.div denne sesongen og ligger ann for opprykk til neste sesong.
Kjekt når de yngre lagene kommer å heier på hjemme kampene.

J/G12 : Ca. har nå 14 spillere – 4 jenter som vi søker disp på, og to spillere som også spiller
med G10 laget.

J11 : er nå blitt hele 16 spillere så her meldte vi på 2 lag når på våren for ekstra kamper.

J9/J10: 9 spillere da vi har fått med oss 4 nye spillere gjennom sesongen.

G9/10: Bare 4 spillere men her har vi fått med oss 2 gutter G11 spillere, og noen ganger hjelper
j10 på kamper. Her ønsker vi oss flere spillere for å kunne melde på lag til høsten.

J7/8 : 8 Spillere(hovedsakelig fra J7) Stabilt lag siste 2 årene

J/G6 og knøttene : 10 spillere og disse har i år fått være med på sine første kamper.

Vi har hatt både oppturer og nedturer på kamper gjennom sesongen og det har vært mye fokus
på samhold og lagspill.

Vi har sett masse utvikling både på håndballbanen og på samarbeid.



Dommere

Det har ikke vært gjennomført nye klubbdommerkurs i 2022, men de som tok i 2021
har blitt engasjert og tatt vare på. Vi setter nå opp trening for de som er født 2010
før miniturneringene allerede 25.03 for de som ønsker å prøve seg.

Kurs og Kompetanseheving
Det har ikke vært deltakelse på kurs i 2022.

Det har vært tilbudt ekstra trener kurs for alle våre trenere på høsten 2022, men bare 1 som
deltok. Her ønsker vi at alle våre trenere skal delta ved neste kurs.

3. Regnskap
Endelig regnskap for Håndball gruppen og hovedlaget gjennomgår og vedtas på

årsmøtet i hovedlaget.
Regnskap for gruppen beregner et underskudd på ca 100.000 i forhold til budsjett For

kommentarer se pkt 2.8.

Vært et tøft år da mye av 2022 ikke gikk som det skulle, avlyste miniturneringer og mindre
aktivitet enn normalt spesielt første 2 kvartal av 2022

Fastsettelse av treningsavgifter.
Håndball gruppen innstiller på at treningsavgiften øker med 100 kroner for for alle spillere.
Med økte kostnader for serier,dommerregninger, frukt og utstyr ser vi at dagens satser ikke

holder til å dekke det nødvendige for hver enkelt spiller.

Året 2023 Forslag til treningsavgifter
Aldersgruppe Hoved kont. Terminsavgift

Trennings avgift:

Knøttene : 400 kr

6-8 år 750 kr

9 år 850 kr

10-11 år 950 kr

12-14 år 1250 kr

15-16 år 1350 kr

17-20 år 1550 kr

Senior 4-6 div 2100 kr

Senior 1-3 div 2300kr

Vedtatt på årsmøte på Håndball gruppen!



Personer med verv men som også deltar aktivt betaler treningsavgift på lik linje med
alle andre.Ordningen med 100 kr i medlemskontingent gjelder styret, trenere, lagledere og

dommere som ikke trener aktivt i noen grupper i Kalandseid IL.

5.Inngang på håndball arrangementer:

Opprette Sesong kort for foreldre og de som ønsker : Sesong 2023/2024
Sesong kort. inngang på alle kamper i KIL hallen : 250 kr

(Da blir du også støttemedlem til håndballgruppen og vi lager da en elektronisk billett som vises
frem i døren, og gratis kaffe på alle alle håndball kamper)
Kan vi få en egen `påmedling` til dette på hjemmesiden?

Fordeling : 100kr hovedlaget og 150kr til håndballgruppen ?

6. Budsjett
Budsjettet godkjennes formelt av årsmøtet i Hovedlaget.

Se vedlegg —----

7. Valg
● Valgkomite for håndballgruppen 2022 er ikke valgt.

Gruppene kan velge sine styremedlemmer på sitt ordinære årsmøte.
Leder og 2 medlemmer velges på Hoved Lagets årsmøte. Gruppene kan velge flere

styremedlemmer slik at de kan brukes internt i gruppen til ulike verv.



VERV Kandidater
● Leder Camilla Opseth På valg, 3 år

Nestleder /Styremedlem : Therese Sletten egentlig på valg, 2 år

Oppgave: Navn: Lag: 2023/2024 Lag:

Styre leder Camilla opseth J10 Camilla J11

Nest leder : Therese Sletten Damelaget Therese Damelaget

Dommer ansvarlig Therese Sletten Damelaget Therese Sletten Damelaget

innkjøp /Kiosk Ansvarlig Felicia Benchea J7 Cristina, Casandra,June J11

Markeds ansvarlig Camilla Opseth J10 Cristina, Casandra,June J11

SoMe Ansvarlig Camilla Opseth J10 Camilla Opseth J11

Trener ansvarlig Therese Sletten Damelaget Therese Sletten Damelaget

Dugnads Ansvalig Therese Sletten Damelaget Cristina, Casandra,June J12

Regnskap Camilla/Therese J10 Mette J11

Rekruterings kontakt Camilla Opseth J10 Sis-Helen Knøttene

matriell innkjøp ansvarlig Therese Sletten Damelaget Therese Sletten Damelaget

Idretttsfrukt ansvarlig Lill Marita J10 Lill Marita J12

Idretts disko ansvalig Marianne/Silje J11 Marianne/Silje J11

Kamp/påmeldinga ansvarlig Camilla Opseth J10 Camilla Opseth J11

Bytte/gjennbruksdag

ansvarlig Nytt fra 2023 Ingrid Daltveit SKauby G11

Gutta håndball ansvalig(

krav fra kretsen) Nytt fra 2023 Sandra J/G13

Vedtatt


