
Saker til årsmøtet 2022 

 

1. Justering av pris på Supporter medlemskap, som ble satt ned ifb med Covid-19, som 

gjorde det vanskelig for oss å ha publikum på hjemmekamper. Nå som ting ser ut til å 

normalisere seg noe, vil det være hensiktsmessig å øke prisen for supporter medlemskap 

til 500,- som før pandemiutbruddet. 

 

2. Det kommer en del spørsmål om hallvakter, og om ikke lagene selv kan ta ansvar for 

disse når de allikevel er til stede i hallen under trening.  

 

Det er visse kriterier som må oppfylles:  

- Det må foreligge lister på hvem som er ansvarlig for hver vakt. Dette pga tilsyn fra 

eier, eller om for eksempel brannalarmen skulle gå. 

- ORRA må kvitteres 

- Hvis foreldre ikke stiller, må trenere være ansvarlige. Dvs at om noe uforutsett skulle 

skje, må trener avbryte/sette trening på vent 

- De som har vakt må skaffe seg en viss oversikt. Vi er redd for at nødvendige 

sjekkpunkter vil glippe om hvert enkelt lag tar ansvaret selv. 

- Kioskvakter må også dekkes opp – og det har vært vanlig at den aktuelle ukens 

hallvakt også organiserer kioskvakt. 

 

3. Vedr dugnad: Opptjente penger i lagkasser kan ikke benyttes til å betale seg ut av 

 loddsalg. Lagkasser er kun for lagene. Dugnadspenger som tjenes ved varetelling og 

 lignende kan ikke betales ut - dette blir å anse som lønn.   

4.  Styret ser at herrer elite ikke driftes optimalt.  Vi ønsker å få på plass en sportssjef 

  som kan drive med rekruttering av trenere og spillere, og følge opp innspill fra styret. 

  Vi ønsker en person som er uavhengig av laget, som ser denne driften med nye øyne.  

  En person som er villig til å satse på unge, treningsvillige spillere. Det bør bli et krav    

  at et elitelag skal bestå av et visst antall eldre juniorer fra klubben, som vi ikke har på 

  dette tidspunkt. Disse skal delta på treninger med elitelaget for å bli kjent, og på sikt

  være med på kamper med disse, men som “trainees”, og få spilletid når det er mulig.

  Slik situasjonen er nå er det ingen utvikling av egne spillere til herrer elite, da disse 

  anses som for unge. Elitespillere skal bidra inn mot juniorlagene og være et  

  forbilde for de yngre i klubben, både når det gjelder treningsvilje og holdninger.  

 

 

 


