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Til medlemmer i Kattem IL Håndballklubb

Kattem, 6. mars 2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kattem IL Håndballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. februar 2019.

Årsmøtet avholdes den 14.03.2019 klokken 1900 i aulaen i Åsheim Ungdomsskole.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
 10.1 Godkjenne klubbens personvernerklæring (GDPR)
 10.2 Øke økonomisk kompensasjon for økonomiansvarlig og nestleder fra 4.000,- til 5.000,-/år.
 10.3 Innlemme i klubbloven at min. 2 personer fra hvert lag stiller på årsmøtet (krever 2/3 flertall)
 10.4 Redusere antall medlemmer i styret over tid (krever 2/3 flertall)
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Øvrige styremedlemmer
15.2 Varamedlemmer
15.3 To revisorer
15.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.5 Leder av valgkomiteen
15.6 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
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Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- Idrettslagets årsberetning
- Regnskap med regnskapsførers beretning
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets forslag til Klubbens personvernerklæring

Med vennlig hilsen
styret
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Til medlemmer i Kattem IL Håndballklubb

6. mars 2019

Forslag til forretningsorden ved årsmøtet 2019

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min.
tredje gang.

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til
votering.

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

8. I protokollen føres det forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
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Årsberetning

Kattem IL Håndballklubb

2018
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Styrets sammensetning 01.01.2018 – 14.03.2018

Leder: Merete Bragstad

Nestleder: Camilla Mattson

Styremedlemmer og varamedlemmer: Thomas Hofstad Hagen (økonomiansvarlig), Wenche Hongslo
(sekretær), Line Nyrønning (sportslig leder), Anders Hjelseth (hallansvarlig), John Eirik Moen
(materialansvarlig), Tanja Engen Olsen (styremedlem), Fredrik Utaker (vara)

Valgkomité: N/A

Revisorer: N/A

Styrets sammensetning 15.03.2018 – 31.12.2018

Leder: Knut Erik Sandsund

Nestleder: Laila Sundset

Styremedlemmer og varamedlemmer: Thomas Hofstad Hagen (økonomiansvarlig), John O. Johansen
(sekretær), Line Nyrønning (sportslig leder), Anders Hjelseth (hallansvarlig), John Eirik Moen
(materialansvarlig), Hild R. Betten (styremedlem), Jan-Thomas Eng Lie (styremedlem), Fredrik Utaker
(vara)

Valgkomité: Trine Røhmen (leder), Turid Irene van Unnik, Stine Madsen

Revisorer: N/A

Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 11 styremøter.

Spesielle oppgaver
Klubben har siste år brukt mye tid på å formalisere prosesser og digitalisere klubben. Idretten i Norge
er pålagt å følge en rekke lovmessige krav og dette har og er et omfattende arbeid. Ny personvernlov
tredde også i kraft i juli 2018. Det er et resultat av stadig skjerpede krav mot idretten og samfunnet
generelt og Kattem som klubb må også følge etter og ønsker å være foregangsklubb når det gjelder
økonomisk ryddighet. Dette betyr ikke at tidligere styremedlemmer har gjort noe dårlig jobb, men er
en fortsettelse av det arbeidet som har vært startet i klubben. Digitalisering og forenkling er også noe
som vil ha mye fokus også i 2019.
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Aktivitet

Trenerstatus

Idrettslaget har i hovedsak foreldretrenere i nesten alle aldersklasser. Det er kun de 2 eldste lagene
som har eksterne trenere. Det ble forsøkt å rekruttere flere trenere til klubben pga kapasitet i
enkelte lag, men dette lyktes vi ikke med. Trenersituasjonen i Midt-Norge er utfordrende og det er
derfor også viktig å gjøre Kattem til en attraktiv klubb å være trener for. Det ble gjort flere endringer
i trenerapparatet i klubben i første halvdel av 2018 som følge av uro i enkelte lag.

Spillerutvikling

Klubben har startet opp samarbeid med Byåsen akademiet for å hjelpe til med å utvikle spillere. Det
har vært inne spillere fra Byåsen Elite på Kick-Off og det ble også forsøkt å kjøre i gang en
posisjonsskole før jul, men pga interne kollisjoner innad i Byåsen er dette utsatt til noe utpå året i
2019. Det ble forsøkt gjennomført med juniorspillere fra Byåsen, men dette ble ikke noe suksess pga
upresis meldingstjeneste innad i Byåsen akademiet. Klubbens verdidokument fra 2017 står fortsatt
ved lag og klubbens ambisjoner er å drive breddeidrett og egen utvikling skal være på grunnlag av
mestringsfølelse, samhold og trygghet.

Dommere

Klubben klarte for sesongen 2017/2018 med et lite nødskrik å unngå bot fra NHF pga for lite
dommere mot antall påmeldte lag. Kravet er 1 aktiv dommer for hver 3. påmeldte lag i klassene J/G
11 år og oppover. Klubben har valgt å satse litt på å få opp dommerstallen da denne ved inngangen
til sesongen kun bestod av 2 aktive dommere, som ville resultert i en bot på 15.000,- kroner ved
sesongslutt. Som ledd i dette har klubben ved årsslutt 3 aktive dommerpar og 2 dommere uten fast
makker. Rekrutering for neste års sesong blant de som er født i 2004 er lovende og vi har potensielt
6 dommerpar ekstra fra neste år. Klubben må også jobbe for å beholde de dommerne som er i
klubben i dag.

Administrative resultater

Klubben er tildelt kontrakt for tilsyn i hall for 2 nye år. Dette er en meget viktig avtale for klubben
som sikrer god inntekt og er vår største inntektskilde. Avtalen er basis for klubben sin eksistens og
muliggjør å holde aktivitetsavgifter på et forholdsvis lavt nivå. Som tidligere år er det inngått avtale
med fotball om vakthold i ukedagene.

Kiosken er også blitt «renovert» og styret valgte å gjøre om driften av kiosken. Tanken bak dette var
at foreldrene skulle få slippe å stå å bake og ha med varer til kiosken. Samtidig er det et ønske om
sunnere kiosk, noe som har medført at det er blitt fjernet kaker og erstattet med bagetter, frukt,
nudler, vafler m.m. som tilberedes direkte fra kiosken. Klubben har også flere medlemmer med
cøliaki og det ble derfor også prøvd et glutenfritt alternativ for disse. Basert på tall som man har som
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sammenligning kan det se ut som kiosken har en god økning i omsetning. Selv om man har høyere
kostnader i forbindelse med innkjøp og drift, så ser det ut som overskuddet øker.

Det er gjennomført flere typer kursing for nye medlemmer i styret og for økonomiansvarlig for å
være oppdatert på regelverk og lover som klubben må svare under. Det er spesielt regler rundt
håndtering av banktransaksjoner og utbetalinger som er gjennomgått og som også har medført i at
styret har besluttet å innføre nytt regnskapssystem som vil ha automatisk forbindelse med bank og
NIF sine systemer. Dette arbeidet er ikke ferdig og vil pågå utover i 2019.

Klubben har også innført lovpålagt underslagsforsikring for alle som har tilgang til klubbens
bankkontoer (inkluderer også lagskontoer). Forsikringen omfatter også styreforsikring for styrets
medlemmer. Det vil også bli innført 2 signatursprinsipp ved alle utbetalinger, også fra lagskontoer.
Dette er lovkrav og noe vi i klubben må forholde oss til. Nærmere informasjon kommer utover i 2019
rundt dette til lagene. Styret har allerede innført dette regelverket.

NHF har innført digitale dommerregninger. Dette gjør at lagene slipper å håndtere dommerfaktura
da disse nå blir håndtert direkte fra klubben. Dommeransvarlig er ansvarlig for å godkjenne faktura
og klargjøre disse for betaling.

Det ble gjennomført en klubbundersøkelse i april 2018. Intensjonen var at denne skulle gi
tilbakemelding på temperaturen i klubben. Dessverre var deltakelse for lav til at den kunne gi oss
noe verdifull informasjon. Styret besluttet at ny undersøkelse skal gjøres i 2019 ved sesongslutt.

Ny personvernlov ble innført i juli 2018. Selv om klubben følger loven på flere måter, så er det ennå
litt arbeid som gjenstår for å si at GDPR er fullstendig implementert i klubben. Det blir strengere
regler for håndtering av personrelatert informasjon, noe som også er bakgrunnen for
digitaliseringsprosessen som er satt i gang.

Medlemstall
Klubbens totalte medlemstall.

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og
eldre

Totalt

Kvinner 16 115 49 22 42 224

Menn 32 60 15 0 23 130

Totalt 48 175 64 22 65 354

51 personer av klubbens medlemmer tilhører Allidrett.
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Årsregnskap

Klubben har god økonomi og er gjeldfri. Dette er viktige faktorer for å kunne holde
medlemskontingent og treningsutgifter på et lavest mulig nivå slik at flest mulig kan være med lengst
mulig. Vi har god økonomi og har minimumsats på medlemskontingent som er påkrevd av NIF, samt
at vi har klart å holde treningsavgift uendret i lengre tid. Selv om det er sagt, så er klubben også
avhengig av inntekter. I et samfunn hvor priser på varer og tjenester stadig øker og klubben blir
pålagt langt flere forhold som må følges fra det offentlige så er det behov for at klubben må ha gode
inntektsmuligheter også i årene fremover.

Styret besluttet derfor her i vår å innføre en årlig salgsdugnad for å sikre god fortjeneste med minst
mulig arbeid for den enkelte. Dette ga klubben og lagene et godt overskudd på ca 120.000,- kroner
og lagene totalt satt igjen med en fortjeneste på ca 20.000,- kroner. Dette inkluderer også 50.000,-
kroner i verdi av sponsorvarer fra leverandør som går uten kostnad til klubben/lagene. Som et
resultat av dette har klubben planlagt i løpet av 2019 å kjøre håndballskole og diverse trenerkurs for
de som er i klubben. Samtidig som det også er satt av en sum i budsjettet for å kjøpe inn halltid til
lagene fra neste sesong.

Det var mellom sesongslutt og sesong start nødvendig å iverksette en del sparetiltak pga likviditet
som medførte at klubben ikke kunne kjøpe inn nye drakter som det var budsjettert for. Det ble
derfor kun kjøpt inn draktsett ut i fra reelt behov. Årsaken var sviktende inntekter i første halvdel av
2018 som ble kompensert med nevnte salgsdugnad i siste del av 2019.

På bakgrunn av den gode innsatsen under salgsdugnaden så hadde klubben også økonomi til å
kunne rekruttere dommere til klubben.

Vedlegg: Lagsrapporter

6. mars 2019

styret



Årsberetning 2018/2019
Kattem Gutter 05

Kattem G05 består i år som i fjor av 12 gutter.
Trenerteamet er det samme som i fjor og består av Camilla Røstum og Nina Opdal Nordvik.
Foreldrekontakter er Linda Sund og Berit Leinsvang.

Laget gikk inn i et samarbeid med Kolstad G05 like før seriestart 2018. Kolstad sto etter hvert
med kun 5 spillere. Planen var å beholde Kattem G05 i en egen serie og i tillegg ha en serie
Kattem/Kolstad (KaKo). Thorbjørn Krigstrøm kom inn som trener/hovedansvar for KaKo.

Kattem/KaKo har hatt to treninger i uken, mandager i Åsheimhallen kl.15.45-17.00 og
torsdager i Kolstad Arena fra kl. 1530-17.00.

 Guttene og foreldregruppa har uttrykt litt blandede følelser/meninger rundt det å være to
lag og hvordan trenerstilen til ny trener har vært. Vi har hatt flere møter den siste tiden og
har et mål om å landet neste års plan så snart som mulig.

På treningene har vi hatt fokus på:
● Ulike variasjoner av kast/mo ak av ball
● Tempo med ball
● Plasski e
● Forsvarsarbeid
● Skuddtrening
● Styrketrening

Kattem har en cup i møte nå, Steinkjercup der alle 12 er påmeldt og ser veldig fram til.

Mvh
Camilla Røstum & Nina Opdal Nordvik



RAPPORTERING KATTEM G2008

Trenere:

- Tore Wandsvik
- Ann-Christin Fredriksen
- Maria Rønning (fra jan 2019)

Tore og Ann-Christin har gjennomført kurs barneidrett

Tore har gjennomført trenerkurs 1

Foreldrekontakter:

- Linda Sund
- Anniken Bulow Langsæther

Spillergruppe

Gruppa består for øyeblikket av 17 spillere (inkl 2 som er kommet i det siste og ennå ikke har vært med
på kamper)

- Sigurd
- Lex
- Sverre
- Tobias
- Tony
- Dennis
- Sebastian SO
- Sebastian BK
- Sebastian
- Jesper
- Iver
- Edvald
- Brage
- Karam
- Jan Phillipe

Vi startet året med 16 spillere. Det er to som har sluttet og 3 nye som er kommet til.

Det er en jevn fordeling i forhold til hvilken skole gutta går på. (Kattem 9 og Åsheim 8 )

7 av gutta spiller også fotball på Kattem G2008. Ellers så er det en aktiv gjeng hvor det går i ski, speidern,
taekwondo og musikk.

Det er en aktiv gjeng som krever at det er bra trykk i treningene og det å unngå køer. Det har vært noen
hendelser (krangling som har eskalert noe) som er løst i samarbeid med foreldre.

Det er fokus på å ha respekt for hverandre og oppføre seg ordentlig. Alle har en plass og bidrar i gruppa.



Sosialt:

Spillerne i gruppa er sosiale og stiller på det som legges opp av opplegg

Utenom Kick-Off’en som ble gjennomført i regi av Kattem (meget bra ) så har laget gjennomført

- Kick-off med bading I Husebybadet og pizza på Peppes (Fullt oppmøte)
- Alternativ trening – Boksetrening (styrt av Ole-Arne Næsgård) Meget godt oppmøte

Planlegges i tillegg en avslutning etter at serien er ferdig.

Treningstider og oppmøte

For 2018/2019 har G2008 fått tildelt

1 time i gymsal på Kattem – tirsdager 19:30 – 20:30

1 time i Åsheimhallen med delt hall sammen med J2008

- Høst 2018 fredager 17:00 – 18:00
- Vår 2019 fredager 16:00 – 17:00

Vi har oppfordret alle til å møte opp 15 min før trening slik at man kan varme opp litt i forkant og være
forberedt til trening. Vi har ikke fått fullt gjennomslag på dette ennå, men vi jobber videre med å få alle
til å komme 15 min før trening .

Det har generelt vært meget godt oppmøte på treningene.

På tirsdagstreninger så har det i lengre perioder vært nesten fullt oppmøte. (Kun kollisjoner med skirenn
som virker å ha påvirket oppmøte, og av og til sykdom. Og et par som er med i annen aktivitet som
pågår på tirsdager).

På fredagene har det vært noe mindre oppmøte – ligger for tiden på 10-12 spillere på trening.

- En del er sliten etter en lang skoleuke
- Treningene er på fredager og enkelte bruker fredagen til reisedag

Gjennomføring av treninger

Treningene planlegges i forhold hva som er fokusområder

Tirsdager:

Generelt er tirsdagene brukt til mye pasninger (korte, lange, ulike former), styrke, koordinasjon,  finter
og lek (mye elefantball)

Fredager:

Fredager er benyttet til forsvars og angrepstrening. Styrke og koordinasjon i øvelsene



- Skudd fra ulike posisjoner
- Småspill

Fokus på høyt aktivitetsnivå og det å unngå kø.

Vi har brukt siste 20 min av annenhver trening på spill mot J2008 – meget positivt.

Serien 2018/2019

Det har vært påmeldt 2 lag i serien. Det har ikke vært faste lag, men alle skal i løpet av sesongen ha spilt
med alle. Alle skal i løpet av sesongen ha spilt 20-25 kamper i serien.

Cuper:

For 2018/2019 er det kun cupen på Steinkjer 26-28 april som det er meldt på 2 lag til (pr nå 12 av
spillerne som er påmeldte).

Foreldergruppa

Det er godt oppmøte av forelde på kamper som spilles og det oppleves at det er god dialog mellom
trenere/ foreldrekontakter og foreldregruppa.

Foreldrene har vært flinke på oppmøte på dugnad og bytting innbyrdes. Ingen problem der

Neste sesong 2019/2020

Trenere:

- Ann-Christin Fredriksen
- Maria Rønning
- Tore Wandsvik

Spillere:

Må tidlig ut og sjekke hvem som ønsker å være med i neste års sesong

Vet ikke om det på denne alderen vil være aktuelt å samarbeide med andre lag i nærheten (Kolstad,
Flatåsen, Heimdal). Hvis vi klarer å ha 16 spillere eller mere i stallen så burde det være OK.



Treninger:

For å kunne å komme igjennom de øvelser og ha tid for å utvikle spillerne bedre så er det behov for
mere treningstid slik at man får bruke lengre tid på øvelsene og la spillerne bruke mere tid på å
absorbere det som vi går igjennom av øvelser.

Ønsker:

-  2 treninger i hall.  1,5 time med egen hall og 1,5 time som deles med annet lag.

Alternativt:

- 1 trening i uke i gymsal (1,5 time)
- 1 trening i hall 1,5 time (kan evt dele hallen halvparten av tiden og benytte hele hallen

halvparten av tiden)

Lag i serien:

- Som for 2018/2019 tenkes det å melde på 2 lag i serien.

Hvis det skulle vise seg å bli utfordringer med spillere så må det etableres et samarbeid med gutta fra
2009.



Lagsrapport G2009

Det er ikke levert lagsrapport fra laget







Lagsrapport J2003

Det er ikke levert lagsrapport fra laget



Lagrapport jenter 04.  Sesongen 2018/19

Pr dags dato består laget av 16 spillere, hvorav to av dem er langtidsskadet.
Før sesongstart fikk vi en ekstra spiller som meldte overgang fra Byneset til Kattem.

Trenerteam består av Silje Hansen (hovedtrener) og Lisa Andresen. Ekstra ressurser på torsdager er
Morten Fossum og Hild Rakstang Betten.
Foreldrekontakt er Hege Kristin Losen.

Treningstider er Mandag kl 16:30 -18:00 (halltid fra kl 17-18) i Åsheimhallen, Tirsdag kl 20:00-
21:30 i gymsalen på kattem (halltid fra kl 20:30-22:00) og torsdager kl 16:00 -18:00 i åsheimhallen.

Som trenere har vår visjon med laget vært å danne ei sosialt velfungerende gruppe, heve det tekniske
nivået som et lag og hos enkeltspillere for I første omgang å oppnå bedre resultater enn forrige
sesong. Dette er mål som både vi og hele spillergruppa har satt sammen.
Det har særlig vært fokus på tekniske basisferdigheter som f.eks  kast/mottak, finter, bevegelse uten
ball og det å utvikle et bedre samarbeid og generell spillforståelse for å kunne oppnå den fremgangen
vi ønsker for laget.
Det har også vært viktig for oss å ha fokus på basistrening og styrke for at jentene skal tåle
belastnigen det gir å spille håndball, og samtidig lære jentene viktigheten av skadeforebyggende
trening.
Målene videre er å jobbe med den positive utviklingen vi synes laget har fått, både sportslig og
sosialt, og gi jentene flere hjelpemidler til å kunne utvikle seg som håndballspillere.

Denne sesongen har vi trenere innført noe strengere regler enn jentene er vant til fra før. Det har blitt
satt større krav til innsats, oppmøte og måten de representerer Kattem på både på og utenfor banen.
Disse reglene har etter det vi har inntrykk av, blitt overholdt. Jentene som ikke har hatt
tilfredsstillende innsats eller oppmøte har ikke fått være med på påfølgende kamp.

Det har vært mye endringer denne sesongen ift samarbeid med j03 og j05. Vi håper at vi har funnet
en god løsning nå sammen med j05, noe både vi trenere og jentene er positive til.
Tankene fremover er å dra på cup sammen og starte oppkjøring til ny sesong som et samla j04, der vi
stiller med to lag i serien I 2019/20.
Om ønsket vår med å stille med to lag neste sesong skal gjennomføres, krever vi også å ha med oss
et større trenerteam ift “assistenter” som kan være med på noen treninger og være med som lagleder
på kamp når det trengs. Hild og Morten har sagt seg villige til dette, så det vil nå være opp til styret
om dere godkjenner denne ordningen.

Planen fremover er Steinkjær cup og ei helg hvor vi reiser på tur sammen, med fokus på trening og
sosialt samvær før sommerferie. Vi kommer til å ha et treningstilbud stort sett hele sommeren og
jentene vil også få utdelt et program for egentrening.
Om det er mulighet for det, vil vi gjerne trene i hall så tidlig som mulig før neste sesong starter.



Rapport Håndball j05

Spillere:

Antall spillere: 7

De fleste av jentene spiller kun håndball. 1 spiller også fotball. Alle jentene går på Åsheim
ungdomsskole fordelt på tre grupper. Sosialt fungerer laget greit sammen. Vi startet året med flere
spillere, men tre har gått over til Tiller i løpet av sesongen.

Trenere: For øyeblikket er det Hild Rakstang Betten og Morten Fossum som står som trenere. Vi
samarbeider med trenerne på j04 og j06 om treningene. Denne endringen ble gjort etter jul.
Visjonene er at jentene skal få ekstern trener inn eller at jentene går over på j04 etter sommeren.
Morten er mest på treninger og med på de fleste kamper, men Hild er med når hun har mulighet på
trening og stiller på de fleste kamper. Informasjon til foreldrene gir vi begge to. Vi har i løpet av
sesongen hatt en trener som sluttet like før jul.

Foreldrekontakter:

Asgeir og Maria Johanne Jerstad Lien tok over foreldrekontaktrollen etter jul. Vi er fremdeles i
overføring og Hild Rakstang Betten hjelper dem i overgangen. Økonomien har Siv Veronika Sætern
ansvaret for. Siden vi er veldig få spillere må alle stille på dugnad. Dette fungerer delvis, da det er
noen foreldre som ikke stiller opp når de er satt opp. Dette jobbes det med å finne en løsning på.

Trening:

Vi hadde godt oppmøte på trening til og med november. Etter dette har det vært variabelt oppmøte
og en god del sykdom blant jentene. Dette har gjort at det har vært vanskelig for jentene å bli
samspilt, da det har skiftet på hvem som har vært tilstede. Før jul hadde vi treningstid mandag 20-21
i gymsalen, onsdag 17-18 og fredager 16-17. Etter jul har treningstidene blitt endret til onsdag 17-18
sammen med j06 og torsdag 16-17 med j04 og 17-18 sammen med j04 og j06. Fokusområdene har
vært samspill, overganger og skudd. Vi har måttet endre litt på fokusområdene da vi etter jul trener
og spiller sammen med j06. Jobber med jentene for å få økt treningsglede.

Utvikling:

Fokusområder i kamp er spillerglede og samspillsglede.  Vi hadde en god start i begynnelsen av
sesongen med 3 seire. Deretter har vi møtt litt større motgang og mistet noen spillere. Dette har gått
ut over utviklingen til laget og vi har måttet starte litt på nytt igjen. Vi har derfor fokus på samspill og
spillerglede sammen med j06 nå etter jul. Noen av jentene på laget sliter noe med motivasjon for
kamper da de er vant til å vinne og at laget har i løpet av vinteren mistet noen av nøkkelspillerne. Vi
har også byttet serie før og etter jul.



Generelt:

4 av våre spillere skal være med j04 på Steinkjercup i april. Ellers vet vi lite om fremtid, cuper og
neste sesong.



LAGSRAPPORT Jenter 06 sesongen 2018/2019

GENERELT:

På jenter 06 startet vi sesongen med 10 jenter, like før jul ble to spillere skadet, en kneskade
og en tommelskade, noe som gjorde at vi har vært sårbare i forhold til sykdom på kamp.
Oppmøtet på trening har vært godt og stabilt hele sesongen. Mot slutten av januar startet
det tre nye jenter på laget og vi er nå totalt 13 jenter, en er ute med kneskade i skrivende
stund, men får av fysioterapeut så smått begynne å trene etter vinterferien Vi har også en
tidligere spiller som har vært ute hele sesongen som har vært på et par treninger i
overgangen jan-februar.

Vi har trent 3 ganger i uken en dag i gymsal og to dager i hall, etter jul har vi hatt 3 dager i
hall på grunn av samarbeid med 05.

Vi er 2 trenere på laget

SPOTSLIG:

I år har det vært veldig stabilt oppmøte på treningene, noe som gjør at treningene er
gjennomført stort sett som planlagt, i alle fall frem til jul. Etter jul har vi samarbeidet med 04
og 05 hvor det noen ganger har vært utydelig hvem som har hatt ansvaret for å planlegge og
gjennomføre disse treningene, men med improvisasjon fra vår side har spillerne på 06 ikke
merket dette.

Vi har på halltreningene hatt fokus på angrepsspillet, forsvar, samspill og overganger. Vi skal
fortsette med dette videre, samtidig som vi øver på skudd fra ulike posisjoner.

Gymsaltreningene har i hovedsak vært basistreninger, med hovedfokus på grunnleggende
ferdigheter.

Vi har så langt vunnet en kamp og spilt en uavgjort denne sesongen. Jentene har fokus på å
støtte hverandre i kampene, og oppmuntre hverandre til å prøve det vi har øvd på
treningene.

Det er ikke gøy å tape så mange kamper, men det er framgang for hver kamp, og jentene har
fokus på å prøve nye ting og gjøre det vi øver på på trening. Jentene har også en super evne
til å fokusere på å gjøre arbeidsoppgavene sine og ikke fokusere på resultatene. De greier å
trekke frem positive ting fra alle kamper og roser hverandres innsats.



I hver kamp får jentene ulike utfordringer de skal prøve på i løpet av denne kampen, dette
kan være alt fra å prøve å skyte, prøve hoppskudd, innspill til strek, skudd fra ving, alt fra hva
den enkelte trenger å tørre å prøve i kampsituasjon.

Vi er opptatt av at vi er ett lag, og at vi er avhengig av alle på laget, at alle er like viktig og at
vi skal gjøre hverandre gode.

Vi var med på åpnings cup i høst, deltok på Møller bil Orkdal julecup i mellomjulen og skal
delta på Tiller cup og reisekup til Steinkjer.

Cup er samlende og morsomt å være med på, så nå ser vi fram mot Tillercup og reise cup i
vår.

Videre skal vi ha hovedfokus på utholdenhet, angrepsspill, pasning/ mottak og skudd.

I høst og vinter har enkelte av våre spillere hospitert opp på 05 for å hjelpe dette laget i
serien da de i høst mistet en del spillere og ikke er nok til å stille lag. Dette har vært lærerikt
og noe å strekke seg etter. Vi som trenere har besluttet at alle på laget skal få prøve seg,
men ser at det for noen kan bli mye belastning, spesielt på dager da 06 selv har kamp og
våre spillere som egentlig skulle fylle benken spiller hele kamper. Bekymringen hos oss
trenere er at dette går ut over våre egne kamper

SOSIALT:

Jentene har vært samlet til en VM kamp før jul der alle på laget var invitert hjem hos en av
jentene til kveldsmat og EM kamp. I vinterferien var en stor del av laget samlet for å se
Kolstadkamp.

Ellers har noen av jentene invitert hele laget på bursdagene sine.

Vi har ha ett spillermøte med kveldsmat etter trening, der det ble snakket litt om hospitering
på 05 innsats på treningene og viktigheten av å spise godt og riktig før og etter kamp

J06 er en positiv gjeng med jenter, som gjerne vil opp og fram. De er støttende for hverandre
og engasjerte i det de gjør.

Hanne Mette og Eva



Årsberetning J07 2018/2019

Trenere:
Jannikke Nergård
Hanne Hofsøy
Vegard Wollan

Støtteapparat:
Julie Hvitsand Kjærnli
Trine Wollan

Håndballaget for jenter født 2007 startet i September 2014 og har nå holdt på i 4 ½ år. VI er
per dags dato 21 spillere på blokka. Det har både kommet til nye og noen har tatt seg en
pause det siste året.

Vi startet i September 2018 med 3 treninger per uke. Vi har leid en ekstra halltime i privat
regi i Kolstad Arena, med bakgrunn i at vi er så mange jenter- og at gymsalen blir for liten. Vi
trener dermed mandager i Kolstad Arena med hel hall, onsdager i Åsheimhallen med hel hall
og fredager i Åsheimhallen på halv bane. Vi har fokus på spill og spillsituasjoner på
mandager. Onsdager fokuserer vi på teknisk trening og noe forebyggende trening. Fredager
deler vi med 06 og trener fra tid til annen sammen, med treningskamper, kondisjonstrening
osv.

Vi fikk også en ny ressurs på laget etter sommeren, Vegard Wollan, som stiller som
hjelpetrener og er med og avlaster oss i og med at vi har 3 treninger og 3 lag i serien. Vegard
er veldig dyktig til å se hva vi bør trene på, og har fortid som friidrettstrener, så vi er veldig
glade for å ha han på laget.

Vi var med på åpningscup i september, og skal til Molde i April. VI har også meldt oss på
Tillercup i Mai, men kunne ønsket oss en cup i jan/feb mnd, som vi ikke har lyktes med å
finne.

Spillergruppa er en fin og harmonisk gjeng, med majoriteten fra Åsheim Skole. Det er per
dags dato 6 spillere fra Kattem Skole, som har fått god innpass i laget, og vi anser det som
positivt at jentene blir kjent på tvers av skolene når de snart skal møtes for å gå på
ungdomsskole sammen.

Trenerteamet fungerer veldig godt sammen, og vi har en god arbeidsfordeling.
Foreldregruppen viser engasjement og er positive og tilstedeværende.
Julie og Trine holder tak i den administrative delen av laget, og er svært ryddige og nøyaktige
i sin jobb, som gjør at vi også lykkes med å ha en solid lagskasse for å unngå egenandeler- og
gi alle spillere en lik forutsetning for å være med på det vi melder oss på. VI valgte også å gi



trenerskjorter til alle spillere med navn til jul i stedet for avslutning da vi hadde veldig mange
kamper i desember og dagene ikke strakk til. Vi har tidligere hatt en fast kortdugnad i regi
laget for å hente inn penger, men nå som klubben har kortdugnad ser vi etter andre
alternativer.
Vi synes selv at laget er velfungerende, og det er takket være hver enkelts innsats. Vi er alle
flinke til å bistå hverandre for at jentene skal få ett best mulig opplegg.

Vi avholdt foreldremøte Januar 2019, som ble ett vellykket møte der vi fikk snakket rundt
ulike temaer som er viktig for laget.

Vi i trenerteamet har også bestemt oss for å prøve 3 kamper mot de tøffeste lagene nå i vår
med ett «Kattem 4»- lag. Der plukker vi ut spillere fra gang til gang, blant de som har
kommet lengst, og som trenger den utfordringen. Det er lett å tilrettelegge for de som ikke
har kommet like langt, så det er ett viktig tiltak for å beholde de som er kommet litt lengre
også. Dette tiltaket kommer også litt med bakgrunn at vi har hatt mye stang ut
resultatmessig. Dog er vi ikke resultatorienterte, men det gjør noe med spillere i den alderen
om det blir tap hver gang. Vi har nå gjennomført første Kattem 4- kampen som endte med 1-
målsseier, og ble en skikkelig lagsseier, som var motiverende og positivt for jentene som
deltok.

Vi gleder oss til videre samarbeid med jentene og klubben.

Mvh Hanne Hofsøy, Vegard Wollan & Jannikke Nergård



 Lagsrapport J 2008                                                      Kattem 12.02.19

Vi startet høsten med 17 spillere, i løpet av sesongen har to spillere sluttet
samt at to spillere har startet. PR. Dags dato består laget av 17 spillere og to
trenere.

Vi har hatt to treninger pr.uke. Vi har stort sett møtt opp 30. min før trening for
oppvarming. Treningsoppmøtet er meget bra.

Fokus på treningene denne sesongen har vært fysisk kontakt, teknikkutvikling i
form av finter samt spilleforståelse.  Vi har også hatt masse fokus på
ballbeherskelse hver trening.

Det er noe nivåforskjell i gruppa og har ved enkelte treninger differensiert. Vi
ser stor utvikling hos alle spillerne, da treningsoppmøtet som nevnt tidligere er
bra. Vi har ved flere anledninger hatt treningskamper mot jevnaldrende
guttelag. Vi har tatt ekstratreninger i Åsheimhallen så ofte som vi har fått
mulighet.

Denne høsten har vi hatt med to lag i serien og ser at vi ligger godt an i forhold
til utvikling om vi skal sammenlikne oss med motstanderne.
Vi har vært med på Åpningscup og Klæbucup denne høsten. I tillegg var en del
jenter på laget med på Kolstad håndballskole.

Planlagte cuper vi skal på denne våren er Shellcup i Kristiansund og Csk-cup.

Sosialt:
Vi har vært på VIP tilbud på Kolstadkamp (med mat og hvor jentene fikk snakke
med noen av spillerne), hatt VM håndballkveld med popcorn.  Vi har hatt to
foreldremøter, hvor kun ca 50% var representert.

Vi synes kick-ofen som ble arrangert i september var kjempebra og skaper
samhold i klubben.

Vennlig hilsen
Marte Fossum og Hanne Brandtzæg







Lagsrapport
Kattem Håndball

Lag: Jenter 2010
Når: Høst/vår 2018-2019

Spillere: Da vi startet opp i høst var vi 22 spillere, og er i dag 16 spillere. Noen av jentene
sluttet pga. foreldre som mente dugnaden var uakseptabel og andre sluttet pga. sosiale
forhold i og utenfor laget. Men finner det mer behagelig med færre jenter da vi trener i
gymsalen.
Mange av jentene driver med andre idretter, ridning, drill, turn og fotball blant annet, men
dette funker greit. Ca. ¾ av jentene går på Åsheim, resten på Kattem.

Trenere: Marthe Evensen og Line Nyrønning (også foreldre). Deler likt på ansvaret. Ingen
kurs dette året. Vi har begge spilt håndball. Vår visjon: Samhold, disiplin og glede for å oppnå
et godt læringsmiljø.

Foreldre: Foreldrekontaktene er: Katrine Gudbrandsen og Torbjørn Greaker.  Vi har ikke
holdt noen dugnader for laget i år, men ønsker å ha en før sommeren i år. Laget har kun
deltatt på klubbens kortdugnad i høst, der det var stor positivitet blant nåværende
foreldregruppe. Ellers godt samhold i foreldregruppa.

Trening: Vi har treninger i Kattem gymsal mandager 18-19. Det har vært noen ulemper med
nøkkel til gymsalen som skal være i Åsheim hallen for henting. Våre fokusområder denne
sesongen har vært kastteknikk, balanse, forsvarsspill, lagspill/samarbeid, banens linjer og
hva de betyr, bevegelse, skudd og plassering. Oppmøte på trening har vært bra, noen få
frafall pga. sykdom og annet.

Utvikling: VI har sett STOR utvikling i kampene, hver eneste kamp faktisk. Jeg ser at det vi
trener på gir resultater og som trener blir man rørt. Ser stor forskjell på de som nettopp har
begynt og de jentene som har vært med fra start, men ser at de som nettopp har startet
kommer raskt etter.

Generelt: Vi har vært med på en cup i år og det er Kattem miniturnering. Tanken er å være
med på Trondheims cup og Selbu cup til sommeren. Vi fortsetter neste sesong på minibane.

Line Nyrønning og Marthe Evensen
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 31.januar 2019

Lagsrapport for J2011

Hovedtrener Knut Erik Sandsund
Assistenttrener Ingen
Foreldrekontakt Cathrine Sandsund
Antall spillere 15

Målsetting sesongen 2018/2019
(også sportslige ambisjoner)

Bli bedre med ball. Være kjent med ballen og kan
sende gode passinger til hverandre og tørre å skyte
på mål.

Sportslige
resultater/kamper/cuper 2018

I sesongen 2017/2018 spilte laget dobbel serie.
Denne sesongen ble det spilt enkel serie pga lite
spillere ved sesongstart (7 stk). Etter
rekruteringsrunde har vi nå 15 spillere, 3 fra Kattem
skole og resten fra Åsheim skole. Vi spiller derfor 3
cuper med 2 lag nå fra jul og frem til sesongslutt.

Treningsmengde 2018
1 time/uke i gymsal



Lagsrapport J/G2012

Vi har kommet godt i gang å ungene virker å trives med håndball. Er veldig stas nå som de fikk spille
kamper også:) Her kommer en liten oversikt.

Antall spillere: Har variert fra start til nå. Startet opp med ca 15, men har den siste tiden vært
24/25stk:) Ca 15jenter og 10 gutter.

Andre idretter: De fleste driver med en aktivitet til som f.eks fotball og turn (jenter) .

Skole: Åsheim og Kattem. Var flest fra åsheim til å starte med, men dette har jevnet seg ut utover
sesongen:)

Trenere: Marianne Spakmo & Cathrine Reppe

Kurs: Cathrine Reppe har spilt/spiller fortsatt aktivt håndball.  har ikke deltatt på noen kurs enda.
Marianne spakmo har også spilt aktivt håndball og vært trener for guttelag tidligere.

Fordeling/ansvar: Fordelingen har vært lik fra start.  Vi hjelper hverandre med det som skal gjøres,
mtp treningene, kampene og aktivitet på spond ifm organisering.

Visjon: Vår visjon er at ungene skal ha det gøy og bli kjent med oss, med hverandre og idretten. De
skal ha det gøy på trening =)

Foreldrekontakt: Maria Solstad (mor til Olivia)

Foreldregruppa: Vi har hatt ett foreldremøte der vi møtte en god del av foreldrene. Ellers er de fleste
tilstede i garderoben under trening slik at vi får fortalt litt etter trening.

Dugnad: Vi har vår første dugnad uke 11.

Trening: Tirsdager i Kattem gymsal 17.30-18.30

Fokusområder: Balleik, ballkontroll. Er ikke så mye mer man kan forvente når de er 6 år. Vi prøver å
fokusere på at idretten skal være gøy. Det går også en del tid på å få de til å forstå når beskjeder blir
gitt mtp fokus, snakke i munnen på hverandre etc.

Oppmøte: Oppmøte har vært upåklagelig. Foreldrene er også flinke til å gi beskjed hvis ungene deres
ikke kommer på trening.

Utvikling: Da de startet var dette veldig nytt for mange, mens noen allerede viste godt hva håndball
var og hadde god kunnskap/ferdighet. Alle barna har vist veldig god utvikling når de kommer i
kampsituasjon. De er mer fokuserte på kamp enn på trening. Dette skyldes nok at på trening er vi
opptil 25stk 6åringer samlet i en liten gymssal, mens på kamp er de kun 7stk.

Fokusområder kamp: Sentre til hverandre og la alle være med i spillet, og glede på banen.



Generelt: Vi har ikke meldt på noen cuper foreløpig. Muligheter for miniturenring er der. .

Fremtiden: Håndballtreninger kjøres ut sesongen. Da er det mange som starter opp med fotball igjen.

Neste sesong: Vi skal ha et foreldremøte før sesongen er ferdig der vi går gjennom sesongen som har
vært å evt tanker om neste sesong. Trenersitasjonen vil også bli diskutert da.

Mvh

Marianne Spakmo & Cathrine Reppe
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Kattem Il Håndballklubb  
Org.nr. 996 174 611  
 
 
 
NOTAT OM REGNSKAP PR. 31.12.18 
 
Resultat- og balanseregnskap pr. 31.12.18 er vedlagt.  

 
I resultat- og balanseregnskap er det ikke tatt hensyn til poster nevnt senere i denne rapport. Vi forutsetter at 
alle bilag er levert til oss, og gjør oppmerksom på at dersom bilag ikke er levert, vil dette påvirke selskapets 
resultat. 

 
KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
  
Det er god orden på bilagene. Det har ikke vært nødvendig å etterspørre noen bilag for den siste perioden. 
 
Klubbens inntekter har økt med kr 229 000 sammenlignet med fjoråret. Dette kommer hovedsakelig av 
salgsinntekter fra kortdugnad på kr. 206 000. Øvrige inntekter er omtrent på samme nivå som i 2017. (Det ble 
oppdaget en feil i regnskapet for 2017 som gjør at fjorårstallet på kiosksalg viser ca. 30 000 for mye, som er 
andre inntekter.) 
 
Det er avsatt kostnader på kr. 65 000 for vakthold høsten 2018 (Se konto 2960 i balansen). Klubbens totale 
kostnader har økt med kr. 59 000. Den største forskjellen fra 2017 er innkjøp til kortdugnad på 85 000 som har 
kommet til. 
 
Bevegelser på kontoene til de enkelte lag, samt allidrett, er ikke resultatført. For at klubbens totale 
kontantbeholdning skal fremgå av regnskapet, er beholdningen på disse kontoene ført mot konto 2980 i 
balansen. Vi minner om at f.eks. ved søknad om momskompensasjon kan det være verdt å ta med kostnader 
fra lagsregnskapene. 
 
Regnskapet pr. 31.12.18 viser et overskudd på kr. 129 000. 
Egenkapitalen i klubben er på kr. 709 000. 
Likviditeten i klubben er god. 
 
 
Eventuelle kommentarer, feil og avvik ber vi om at Dere korrigerer eller leverer så snart som mulig. 
Skulle det være spørsmål eller kommentarer til denne rapporten er det bare å ta kontakt med undertegnede. 
 
 

 
Trondheim,  25.01.2019 
 
Med vennlig hilsen 
 

                                               
Eivind Sandstad      
Autorisert Regnskapsfører    
 

 

 



Balanse
1-12  2018Periode

Kattem Il HåndballklubbFirma  :
Org.nr  : 996174611

Konto Navn Saldo i perioden SaldoInng saldo

Eiendeler

Omløpsmidler

Kontanter, bankinnskudd og lignende

1920 Bankkonto 4355.15.55365 157 028,00 455 161,57298 133,57

1922 Bankkonto 4355.55.55381 kiosk 1 350,29 36 010,3634 660,07

1923 Sparekonto 4355.15.55373 2 527,65 212 597,98210 070,33

1924 Bankkonto 4355.55.65069 Fargerik 33 188,01 69 910,1936 722,18

1930 4355.15.55438 J02 13,48 13 492,2513 478,77

1931 4355.15.55446 J03 63 804,56 83 044,6619 240,10

1932 4355.15.55454 J04 706,91 6 105,605 398,69

1933 4355.15.55489 J06 -7 959,56 21 521,2329 480,79

1934 4355.15.55462 J05 20 639,48 34 524,5813 885,10

1935 4355.15.55497 J07 4 119,58 44 252,7440 133,16

1936 4355.15.55500 J08 -3 784,77 10 505,3914 290,16

1937 4355.15.55519 J09 423,80 6 771,466 347,66

1938 4355.15.55535 G03 -406,49 0,00406,49

1939 4355.15.55543 G05 2 708,43 13 361,4310 653,00

1940 4355.15.55551 G08 168,91 4 622,834 453,92

1941 4355.15.68319 J10 16 815,06 20 435,163 620,10

1942 4355.15.68645 G10 3 257,21 8 480,415 223,20

1943 4355.15.78195 G03 -30 196,58 0,0030 196,58

1944 4355.15.85795 J11 4 224,80 4 224,800,00

1945 4355.15.85493 G09 3 717,56 3 717,560,00

1946 4355.15.96401 Allidrett 97 257,19 97 257,190,00

Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende 369 603,52 1 145 997,39776 393,87

Sum Omløpsmidler 369 603,52 1 145 997,39776 393,87

Sum Eiendeler 369 603,52 1 145 997,39776 393,87

25.01.2019  14:06 Side 1 av2Eivind Sandstad



Balanse
1-12  2018Periode

Kattem Il HåndballklubbFirma  :
Org.nr  : 996174611

Konto Navn Saldo i perioden SaldoInng saldo

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Egenkapital aksjeselskap

2050 Annen egenkapital 0,00 -579 585,30-579 585,30

2091 Årets resultat -129 094,80 -129 094,800,00

Sum Egenkapital aksjeselskap -129 094,80 -708 680,10-579 585,30

Sum Egenkapital -129 094,80 -708 680,10-579 585,30

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

2960 Påløpt kostn. og forskuddsbet. innt -65 000,00 -65 000,000,00

2980 Motkonto lagskontoer -175 508,72 -372 317,29-196 808,57

Sum Annen kortsiktig gjeld -240 508,72 -437 317,29-196 808,57

Sum Kortsiktig gjeld -240 508,72 -437 317,29-196 808,57

Sum Egenkapital og gjeld -369 603,52 -1 145 997,39-776 393,87

25.01.2019  14:06 Side 2 av2Eivind Sandstad



Periode 10-12  2018

Kattem Il HåndballklubbFirma  :
Org.nr  : 996174611Resultatregnskap

Konto Navn Hittil i årPerioden Hittil i fjorPer. i fjor

3100 Salgsinntekt, dugnad -206 455,00 0,00 -206 455,00 0,00

3110 Sponsorinntekter -1 790,00 0,00 -1 790,00 -3 000,00

3120 Inntekter vakthold Åsheimhallen -150 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00

Sum Salgsinntekt, avgiftsfri -358 245,00 -300 000,00 -508 245,00 -303 000,00

3200 Kiosksalg -83 189,16 -79 831,11 -131 057,28 -177 808,11

3220 Inntekter minihåndball 0,00 0,00 -4 111,70 -23 499,42

3250 Inntekter egne arrangement -21 110,06 -8 279,26 -21 227,96 -9 274,28

Sum Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -104 299,22 -88 110,37 -156 396,94 -210 581,81

3400 Offentlig tilskudd -10 317,00 140 925,00 -78 237,00 -49 075,00

3440 Andre tilskudd (Grasrot) -162 663,00 -139 715,00 -244 003,77 -251 646,34

Sum Offentlig tilskudd/refusjon -172 980,00 1 210,00 -322 240,77 -300 721,34

3900 Andre driftsrelaterte inntekter -1 638,16 0,00 -4 722,26 0,00

3920 Medlemskontingenter -122 184,15 -123 404,35 -275 058,67 -223 354,29

Sum Annen driftsrelatert inntekt -123 822,31 -123 404,35 -279 780,93 -223 354,29

Sum Driftsinntekter -759 346,53 -510 304,72 -1 266 663,64 -1 037 657,44

4300 Innkjøp av varer for videresalg 27 723,51 39 644,04 35 656,88 70 969,83

4310 Premier 0,00 0,00 0,00 7 208,50

4320 Innkjøp kortdugnad 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00

4500 Trenergodtgjørelse 63 250,00 73 500,00 154 000,00 141 250,00

4510 Dommergodgjørelse 14 715,37 0,00 56 309,15 30 789,25

4520 Vakthold Åsheimhallen 65 000,00 65 000,00 130 000,00 130 000,00

4600 Påmeldingsavgifter 28 700,00 31 550,00 103 200,00 93 350,00

4700 Seriedeltagelse 34 920,00 37 505,00 82 729,00 88 150,00

4710 Andre aktivitetskostnader 0,00 18 275,45 10 610,00 18 275,45

4800 Utstyr 19 865,70 41 872,10 81 735,25 84 117,35

4810 Fargerik Håndball 22 167,00 46 241,60 77 663,59 90 365,00

4820 Minihåndball 25 005,18 0,00 35 008,36 23 630,11

4830 Overført til lagskontoer (dugnad) 979,98 0,00 33 082,74 54 638,00

Sum Vareforbruk 387 326,74 353 588,19 884 994,97 832 743,49

Sum Driftskostnader 387 326,74 353 588,19 884 994,97 832 743,49

5330 Godtgj. styre- og bedr.forsamling 33 000,00 29 000,00 37 000,00 29 000,00

5990 Annen personalkostnad 1 160,00 0,00 15 088,84 193,49

Sum Lønn til ansatte 34 160,00 29 000,00 52 088,84 29 193,49

6300 Leie lokaler 3 750,00 3 750,00 15 000,00 3 750,00

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 0,00 0,00 0,00 1 857,25

6500 Verktøy 0,00 0,00 59,90 0,00

6550 Driftsmateriale 6 299,88 35 214,50 43 742,27 50 199,99

6552 Datakostnader 0,00 2 385,00 -1 735,40 2 385,00

6705 Regnskapshonorar 12 635,50 13 016,00 36 760,50 45 179,00

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 2 000,00 5 100,00 27 870,00 31 139,00

6904 Internett/ADSL 2 242,50 2 271,16 5 980,00 2 271,16

7140 Reisekostnad ikke oppg.pliktig 0,00 0,00 63 554,08 42 867,00

7300 Salgskostnad 0,00 19 070,00 1 499,15 26 651,00

7400 Kontingent fradragsberettiget 3 500,00 0,00 3 500,00 1 994,00

7420 Gave fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 1 150,00

7500 Forsikringer 0,00 0,00 4 959,00 0,00

7770 Bank og kortgebyr 646,00 549,00 1 510,00 2 539,95
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Periode 10-12  2018

Kattem Il HåndballklubbFirma  :
Org.nr  : 996174611Resultatregnskap

Konto Navn Hittil i årPerioden Hittil i fjorPer. i fjor

7790 Annen kostnad 0,00 5 000,00 632,46 7 170,33

Sum Driftskostnader 31 073,88 86 355,66 203 331,96 219 153,68

Sum Andre driftskostnader 65 233,88 115 355,66 255 420,80 248 347,17

Sum Driftsresultat -306 785,91 -41 360,87 -126 247,87 43 433,22

8050 Annen renteinntekt -2 846,93 -2 848,76 -2 846,93 -2 848,76

Sum Finansinntekter -2 846,93 -2 848,76 -2 846,93 -2 848,76

Sum Finansinntekter -2 846,93 -2 848,76 -2 846,93 -2 848,76

8960 Overf. annen egenkapital 0,00 -40 584,46 0,00 -40 584,46

Sum Overføringer og disponeringer 0,00 -40 584,46 0,00 -40 584,46

Sum Finanskostnader 0,00 -40 584,46 0,00 -40 584,46

Sum Finansresultat -2 846,93 -43 433,22 -2 846,93 -43 433,22

Resultat -309 632,84 -84 794,09 -129 094,80 0,00
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Til medlemmer i Kattem IL Håndballklubb

Kattem, 6. mars 2019

Forslag og saker til årsmøtet

Sak 10: Behandle forslag og saker
 10.1 Godkjenne klubbens personvernerklæring (GDPR)
  Sak innmeldt av styret i Kattem IL Håndballklubb

GDPR (ny Personvernlov) trådte i kraft 20. juli 2018. Kattem må forholde seg til lovverket og
et av disse kravene er å ha en personvernerklæring. Styret har laget en erklæring som er
vedlagt sakslisten og ber årsmøtet om å vedta denne.

 10.2 Øke økonomisk kompensasjon for økonomiansvarlig og nestleder fra 4.000,- til 5.000,-/år.
  Sak innmeldt av styreleder i Kattem IL Håndballklubb

 Styreleder ber årsmøtet vedta å øke kompensasjonen for økonomiansvarlig og nestleder til
5000,- kroner pr år. Bakgrunnen for dette er at det foreligger flere arbeidsoppgaver og økt
arbeidsbelastning som følge av dette.

 10.3 Innlemme i klubbloven at min. 2 personer fra hvert lag stiller på årsmøtet (krever 2/3 flertall)
  Sak innmeldt av styreleder i Kattem IL Håndballklubb

Det har siste år vært vanskelig å få gjennomført årsmøte pga lav deltagelse på årsmøtet. I
følge medlemmer i styret så var det så vidt årsmøtet i 2018 kunne gjennomføres. For å sikre
at årsmøtet gjennomføres etter krav fra NIF og gjeldende lover for idrettslag så forslås det at
det blir obligatorisk for lagene å stille med minst 2 medlemmer ved årsmøtet.

 10.4 Redusere antall medlemmer i styret over tid (krever 2/3 flertall)
  Sak innmeldt av styreleder i Kattem IL Håndballklubb

Klubbens styreantall er høyt og det oppleves problematisk for valgkomite. Klubbloven sier i
dag at styret skal bestå av 8 personer og 2 vara. Ut i fra klubbens størrelse er dette tallet
høyt og det er vanskelig å rekruttere personer til verv. Forslaget innebærer at styret
reduseres til 5 personer og 1 vara i forbindelse med naturlig avgang (vervets periodeslutt).
Styrevervene opprettholdes som funksjoner i klubben og utnevnes av styret ved behov.

  For styret 2019-2020:
  Materialforvalter går ut av styret og blir funksjon i klubben.
  Det reduseres til 1 vara i stedet for 2.
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  For styret 2020-2021
  Styret reduseres med 2 styremedlemmer og hallansvarlig.

  Styret vil da fra 2021 bestå av:
  Leder
  Nestleder
  Økonomiansvarlig
  Sportslig Leder
  Sekretær
  Varamedlem

Utnevnelsen av materialansvarlig, hallansvarlig, cupansvarlig, dugnadsansvarlig osv gjøres da
av styret i samarbeid med foreldrekontaktene og kan skiftes ut ved behov eller at de går på
rundgang i klubben. Alle funksjonene vil rapportere til kontaktpersoner i styret i henhold til
organisasjonsplan.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent
  Styret foreslår overfor årsmøtet å opprettholde dagens nivå på medlemskontingent.
  Uendret barn/voksne kr 100,-/år

Sak 12: Fastsette treningsavgift
Styret foreslår overfor årsmøtet å opprettholde dagens nivå for treningsavgift.
Klubbhåndboken har ikke satser for treningsavgift for lag over J/G 14 år.

  Styret foreslår at følgende satser legges til i klubbhåndboka:
  J/G 15-18 år  2.500,-/pr år fordelt på 2 terminer.



Navn Budsjett 2019 Merknad
Inntekter vakthold Åsheimhallen - 300 000
Kiosksalg - 200 000 Økning fra 150' til 200'

Inntekter Salgsdugnad - 130 000
Inntekter minihåndballcup - 8 000
Inntekter egne arrangement - 8 000 Loddsalg: opp 2' fra 2018 budsjett

Offentlig tilskudd - 134 711
Andre tilskudd (Grasrot) - 90 000
Medlemsavgifter - 388 600
Oppsparte midler - 85 000

Sum Driftsinntekter -1 344 311

Lagsrelaterte kostnader  238 000
Innkjøp av varer for videresalg  50 000
Trenergodtgjørelse  264 000
Dommergodgjørelse  67 000
Honorar/Godgjørelse klubbfunksjoner  33 000
Vakthold Åsheimhallen  130 000
Reisecup  145 000
Seriedeltagelse  106 000

Arrangement  32 000
Leie klubbkontor  15 000
Overføring til lagskontoer (dugnad)  20 000

Sum Driftskostnader 1 100 000

Annen personalkostnad  25 000 Årsamling Trenere og foreldrekontakter/Bevertning møter m.m.

Driftsmateriell  21 000
Datakostnader  26 750
Møte, kurs, oppdatering o.l.  2 000
Reisekostnad ikke oppg.pliktig   0
Salgskostnad   0
Kontingent fradragsberettiget   0
Bank og forsikring  21 600
Regnskapskostnader  25 000

Annen kostnad  100 000 40-års jubileeum

Andre driftskostnader  221 350

Driftsresultat - 22 961

Annen renteinntekt - 8 000

Finansinntekter - 8 000

Finansinntekter - 8 000

Annen rentekostnad   0

Finanskostnader   0

Finanskostnader   0

Finansresultat - 8 000

Resultat - 30 961

Budsjett Kattem Håndball 2019
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Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Kattem håndball 2019 
 
Årets valgkomite, representert ved lagene J’03 og J’04, ble utnevnt høsten 2018 og kom 
derfor sent i gang med jobben. Arbeidet med å finne kandidater, til viktige verv og funksjoner 
i Kattem håndball, har vært intens rundt årsskiftet 2018/19. 
 
I første omgang ble foreldrekontaktene utfordret til å tipse valgkomiteen om engasjerte 
foreldre, som kunne være aktuelle å forespørre ifht verv, som står på valg ved årsmøtet. 
Selv om tilbakemeldingene har vært få, har vi likevel fått noen innspill å bygge videre på.  
 
Ved dette årsmøtet har vi hatt mange styreverv å fylle. I tillegg skal revisorer på plass og ny 
valgkomite for årsmøte 2020. Til sammen har vi jobbet med å få på plass 12 personer i ulike 
oppgaver og verv. Valgkomiteens arbeid har til dels vært krevende, da vi opplever at mange 
kvier seg for å påta seg styreverv. Det siste vervet vi hari fått på plass er *materialforvalter. 
*Dette med forbehold om at det ikke krever deltakelse i styret.  
 
Valgkomiteen har lagt til grunn at vi ønsker bred sammensetning fra ulike lag inn i styret. 
Med innstillingen til nye styremedlemmer har vi begge kjønn representert og fordelingen skal  
gjenspeile klubbens medlemsmasse i sin helhet.  
 
Revisorerne er rekruttert fra de to eldste lagene i klubben. 
 
Når det gjelder ny valgkomitè har dette tradisjonelt gått på rundgang fra lag til lag. Årets 
komitè er satt sammen fra årskullene ‘03 og ‘04. Da skulle stafettpinnen, slik det var tenkt, 
gått videre til ‘06 og ‘05. Der har vi måtte hensynta både det faktum at årsklassen ‘06 er 
sterkt inne med mange styreverv allerede og har begrensninger knyttet til inhabilitet. På 
jentesiden i årsklassen ‘05 er det pr dags dato utfordringer med å opprettholde laget. Dette 
gjør at vi har vært nødt til å søke videre ned i årskull. 
 
Innstilling: 
 

VERV NAVN KONTAKTINFO LAG 

Kasserer Christian Wattengård cwattengard@gmail.com 
mob 45280617 

J’10 

Sportslig leder Line Nyrønning mob 92623564 J’10 

Hallansvarlig Ann Kristin Henriksen henriksenannkristin@gmail.com 
mob 97068358 

J’07 

Materialansvarlig Beate Brevik 
*med forbehold om unntak 
fra styredeltakelse 

beate.brevik@gmail.com 
mob 99227317 

J’11 

Vara styremedlem 1 Hanne Fallrø mob 90042692 J’04 

Vara styremedlem 2 Trond Morten Johansen mob 91837226 J’08 
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Revisor 1 Turid Uvsløkk turid.uvslokk@outlook.com 
mob 92492584 

J’03 

Revisor 2 Børge Haraldsen mob 97468502 J’04 

Valgkomite 2020 Eva Austberg mob 40248074 J’07 

Valgkomite 2020 Lene Juul-Røstum mob 99377014 J’07 

Valgkomite 2020 Linda Munkvold mob 99256381 G’05 

Valgkomite 2020 
Vara 

Asgeir Lien mob 92032862 J’05 

 
 
 
 
 
 
 
Åsheim  12 / 2 - 2019 
 
 
 
 
 

 
Stine Madsen      Turid Irene Volden van Unnik     Trine Røhmen 
       J’03 J’04    J’04 

2 

mailto:turid.uvslokk@outlook.com


Personvernerklæring
Versjon 1 Revidert av: KnSa  Dato: 4. november 2018

 Side 1

Personvernerklæring for Kattem IL 
Håndballklubb
Hensikt
Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Kattem IL
Håndballklubb, heretter «idrettslaget», samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne
personvernerklæringen retter seg mot medlemmer, herunder mindreårige medlemmers foresatte og
frivillige (herunder tillitsvalgte, trenere, oppmenn og andre frivillige).

Beskrivelse
Idrettslaget ved styrets leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles
av idrettslaget. Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når
det samles inn personopplysninger gjennom idrettslaget og generell informasjon om hvordan vi
behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende
personvernregelverk.
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 Side 2

Vår bruk av personopplysninger
Idrettslaget samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor
medlemmer og frivillige, for å administrere idretten, og oppfylle de krav som stilles til oss som
ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler hentes i all hovedsak fra den registrerte selv, men i noen tilfeller
henter vi også opplysninger fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlige registre eller
myndigheter. Vi vil alltid varsle om slik innhenting i forkant, med mindre innsamling av opplysningene
er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at den registrerte allerede
har informasjon om innhentingen.

Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart
Dine personopplysninger behandles konfidensielt og det er bare de i idrettslaget som har et tjenstlig
behov for å behandle personopplysningene som vil ha tilgang til dem. Som hovedregel vil dine
personopplysninger ikke deles med noen utenfor idrettslaget.

Opplysninger om deg vil lagres i Idrettens sentrale database, hvor Norges idrettsforbund og dets
organisasjonsledd har tilgang. Du kan selv administrere hvilke opplysninger som er tilgjengelig i
databasen ved å logge deg inn på «Min Idrett». For behandlingen av personopplysningene som
inngår i idrettens sentrale database foreligger det et felles behandlingsansvar mellom NIF og dets
organisasjonsledd. For å sikre en trygg behandling av personopplysningene, har organene opprettet
en ordning for å sikre etterlevelse av personvernregelverket. Denne ordningen er nærmere beskrevet
i NIFs personvernerklæring.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med å drifte idrettslaget,
eksempelvis den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer.

Når tredjeparter gis tilgang til personopplysninger på denne måten inngås databehandleravtaler slik
at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende
lovgivning.

Det kan også være at vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere dersom du har
gitt ditt samtykke til dette, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten og NAV).

Du kan alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.
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Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskap eller
frivillighet i idrettslaget. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, fødselsdato,
telefonnummer, epostadresse, postadresse, statsborgerskap, kjønn, idrettens personID,
familietilknytninger, lisenser/forsikringer, overganger, kurs/kompetanse, roller og verv, om
politiattest er fremvist, at medlems- og treningsavgift er betalt og tilknytning til konkurranseaktivitet.
Vi kan også behandle personopplysninger som ditt bilde. Dersom det er nødvendig vil også andre
personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

I forbindelse med deltakelse i arrangementer der det vil bli servert mat, kan vi samle inn informasjon
om allergier og matpreferanser. På trening eller under arrangementer vil det også kunne behandles
opplysninger om treningsresultater, prestasjon og progresjon. I noen tilfeller vil slike opplysninger
være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den
utstrekning vi har tillatelse til det.

Informasjonskapsler
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten
tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør
dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside.
Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker
vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt
nettsted generelt brukes.

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.

Grunnlag for behandlingen
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i idrettslaget er først og fremst
medlemsavtalen, men vi henter også inn ditt samtykke for noen av våre behandlinger. Hjemmel i lov
kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.

For enkelte organisatoriske og administrative oppgaver, utover det som er strengt nødvendig for
administrering av medlemskap, kan vi behandle dine personopplysninger på bakgrunn av vår
berettigede interesse og for statistiske formål. Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over
aktivitet i de enkelte idrettene, noe vi også rapporterer videre til særforbund og NIF. Når vi behandler
personopplysninger på andre grunnlag enn medlemsavtalen eller ditt samtykke har vi foretatt en
vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet
med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til å allokere ressurser etter
behov, utvikle tilbud til medlemmene og en god administrering av idretten innenfor idrettslaget.

Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik
at vi får innhentet et gyldig samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av
personopplysninger som vi i noen tilfeller behandler.



Personvernerklæring
Versjon 1 Revidert av: KnSa  Dato: 4. november 2018

 Side 4

Lagring av personopplysningene og sletting
Personopplysningene du registrerer lagres på en server hos Microsoft Corporation som er lokalisert
Irland og som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger.
Grunnen til dette er at alle EU stater er forpliktet til å møte kravene i personvernforordningen
(GDPR) og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern.

Lagring av opplysninger som idretten har et felles ansvar for (se punkt 2 ovenfor) håndteres av NIF på
vegne av idretten. Ytterligere informasjon om dette finnes i personvernerklæringen på www.nif.no.

Idrettslaget sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige
for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å
administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i Idrettslaget. Opplysninger om
medlemmets foresatt vil slettes på samme tidspunkt, med mindre den foresatte er registrert i
tilknytning til et annet medlem eller dersom vedkommende har en rolle som frivillig.

Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysninger, eller du
gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for
behandlingen, vil vi slette dine opplysninger.

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine
personopplysninger i en viss periode. Andre opplysninger vil og være nødvendig å beholde av hensyn
til forsikringsavtaler. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dine rettigheter som registrert
Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får
du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor idrettslaget i
forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg
av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den
ble avgitt. Anmodningene kan rettes til leder@kattemhandball.no

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. I de
fleste tilfeller vil opplysningene vi har lagret om deg vises ved innlogging på MinIdrett.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse
eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette. Du kan også foreta rettinger ved innlogging
på MinIdrett.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere
mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og
behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. Dette gjelder eksempelvis for
behandlingen av helseopplysninger eller publisering av bilder.

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker
tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at
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vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet
under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt
til idrettslaget, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis
opplysninger som administreres under ditt medlemskap eller bilder. Dersom du ønsker å utøve din
rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du
utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine
personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger
skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til
å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi
kontaktes på leder@kattemhandball.no.

Endringer i vår personvernerklæringen
Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i
denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert
personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne
personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.
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