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Styrets sammensetning
Leder:
Gard Molvig
Styremedlem: Lasse Kristiansen (kasserer)
Styremedlem: Therese Gram
Styremedlem: Robin Bårdli
Varamedlem: Jørgen Norvald Haslien

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 3 styremøter pluss at man har benyttet Messenger og epost aktivt. 18 saker er
behandlet.
Oppgaver
Hovedmål for styrets arbeid i 2019/2020 har vært:
1. Opprettholde driftsrutiner i klubben, ikke minst innen økonomi og daglig drift.
2. Kunne tilby et godt sportslig tilbud til flest mulig medlemmer, ved økt trenerkapasitet.
Rutiner
Vi har i dag etablerte og gode rutiner innen økonomi takket være Lasses formidable innsats i forrige
sesong.
Sportslig tilbud
Vi har i inneværende sesong hatt to trenere – Eirik Corneliussen for guttelaget og Bernt Sondre
Sørlie for herrelaget.
Økonomi
Avlagt regnskap for 2019 viser et underskudd på 23.709,56, noe som hovedsakelig skyldes dobbelt
så høye trenerhonorarer, hall leie som også innbefatter mye leie fra 2018 samt NM-utgifter.
For framtidige sesonger er det nye styret nødt til å vurdere på nytt de kostnader ved cuper, RM og
NM som i dag blir dekket.
De må også se på mulighetene for å øke dugnads- og sponsorinntekter.
Øvrige oppgaver
Arbeidet ellers har bestått i å organisere hall-leie med faste treningstider, søke om økonomisk støtte,
rekruttering og registrering av spillere, vurdere aktiviteter og turneringer, samt å kontrollere at
lisenser, treningsavgift og medlemskontingenter blir betalt. Det er også meldt endring til
enhetsregisteret i Brønnøysund, slik at det foreligger korrekte opplysninger om styresammensetning etter siste årsmøte.
Støtte til drift
Det er søkt til både kommuner, volleyballforbundet og andre organisasjoner om støtte til drift.

Kontingenter og treningsavgift
Styret har vært ansvarlig for å innkreve kontingent og treningsavgift.
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Den økonomiske situasjonen
Klubbens økonomi har hatt en negativ utvikling det siste året.
Totale inntekter var på 223.868,- mens utgiftene var på kr 247.577,Dette medførte et driftsunderskudd for året på totalt kr 23.709,Styret mener at klubben i dag har tilfredsstillende økonomi og likviditet til den daglige drift, men at
framtidige styrer må fokusere på enkelte kostnadsgrupper nevnt ovenfor samt jobbe mer med
sponsorinntekter
Sportslige aktiviteter
Vi har i sesongen som nå er avsluttet hatt guttelag i G17 og delvis i G19 samt herrelag i 2. divisjon.
Sportslige prestasjoner har vært meget bra for alle lagene.
Dessverre har vi ikke klart å stille lag på jentesiden eller blant de helt yngste.
Vi henviser ellers til egen årsberetning fra hvert lag.
Det oppleves generelt at klubben har et godt og inkluderende miljø, noe vi håper skal bidra til god
rekruttering for kommende sesonger.
Fokusområder for 2020



Styret og klubben må jobbe med rekruttering av yngre medlemmer slik at klubben sikrer
videre vekst.
Styret og klubben må jobbe målrettet med å øke sponsorinntekter, da vi mener klubben har
et stort og uforløst potensiale.

Styret er fornøyd med klubbens sportslige utvikling det siste året, men styret har ikke hatt samme
engasjement og innsats som foregående sesong, noe som skyldes at 3 av medlemmene ikke lenger
har noen binding til klubben. Fokus har vært på å opprettholde forpliktelser og søknadsfrister for å
holde klubben gående, mens utvikling av visjoner for klubben har vært fraværende.
Om klubben skal overleve må man ha mer involvering og engasjement fra de foresatte som har
medlemmer i klubben, ellers vil klubben dø ut.
Det er også viktig at klubbens spillere engasjerer seg i styret og utvalg – ikke bare foreldrene.
Styrets leder
Gard Molvig
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