Årsmøtedokument for Flint Tønsberg Håndball
Torsdag 12. mars 2020 kl. 18.00-20.00
Esso Flint Arena (salen)
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Sak 1
Sak 1.1

Konstituering
Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
VEDTAK:

Sak 1.2

Godkjenning av saklisten

Styrets forslag til vedtak:
Saklisten godkjennes.
VEDTAK:

Sak 1.3

Godkjenning av forretningsorden og valgreglement

Årsmøtets forretningsorden
1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
2. Alle medlemmer av idrettslaget har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer.
3. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
4. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
5. Med mindre annet er bestemt i idrettslagets lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én
stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som
ikke avgitt.
Årsmøtets valgreglement
1. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet.
2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller dersom det fremmes krav
om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
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kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.
3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
5. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Styrets forslag til vedtak:
Forretningsorden og valgreglement godkjennes.
VEDTAK:

Sak 1.4

Godkjenning av de stemmeberettigede

Styrets forslag til vedtak:
De stemmeberettigede godkjennes.
VEDTAK:

Sak 1.5

Valg av dirigent

Styrets forslag til vedtak:
Forslag til dirigent legges fram i møtet.
VEDTAK:

Sak 1.6

Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak:
Forslag til protokollfører legges fram i møtet.
VEDTAK:
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Sak 1.7

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styrets forslag til vedtak:
Forslag til to medlemmer til å underskrive protokollen legges fram i møtet.
VEDTAK:
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Sak 2

Årsberetning for 2019

Sak 2.1

Styrets årsberetning for 2019

Styrets sammensetning
Leder:

Rune Olsen

Nestleder:

Kenneth Doksheim (til 9.12.19)
Henning Gjerde (fra 9.12.19)

Styremedlemmer:

Sondre Aurmo
Sindre Findal Vinje
Therese Varvin Fredriksen
Hilde Heinert
Tina Enger
Henning Gjerde
Jan Frydenlund

Varamedlem:

Ove Mårtensson

Valgkomité:

Sondre Aurmo

Revisorer:

Hotvedt & Co AS

Kontrollkomité:

Kjell Christian Andersen
Kjersti Rolfsen

Sportslig leder (til 31.7.19)
Leder UU
Leder SU
Leder BU
Økonomiansvarlig
Sekretær
Styremedlem

Styrets arbeid
Styremøter
Det er i 2019 avholdt 11 styremøter hvor 102 saker er behandlet.
Spesielt for perioden
Stian Ferborg Andersen ble ansatt i 50 % prosjektstilling som sportslig leder fra og med 1.8.19 som et
ledd i å profesjonalisere klubbens arbeid. Stillingen er opprettet i et samarbeid med Wang Tønsberg,
hvor Stian Ferborg Andersen er tilsatt i en 50 % trenerfunksjon.
Sportslig leder har tatt initiativ til opprettelsen av «Lokalt utviklingsmiljø» (LUM), som gir et tilbud
om å delta på samlinger for jenter i aldersgruppa 9-12 år. Tilbudet er godt mottatt i lokalmiljøet og
treningene er fullsatt av spillere fra både andre klubber og Flint Tønsberg Håndball.
Styret inngikk avtale med Sport1 Tolvsrød da tiden var inne for å velge ny samarbeidspartner for
levering av drakter og utstyr. Sport1 Tolvsrød valgte å si opp avtalen noen få måneder inn i
avtaleperioden etter en del friksjon og frustrasjon «begge veier». Klubbens frustrasjon bunnet
hovedsakelig i manglende levering og dårlig kvalitet på trykk. Sport1 Revetal gikk inn i avtalen, så
utstyr har vært sikret hele sesongen.
Flinthallen er gammel og svært slitt, og Stiftelsen Flint idrettshall har iverksatt en prosess for å bygge
ny hall – samtidig som den nåværende hallen er vedtatt solgt. Tomt ved Slagenhallen er avgitt av
Tønsberg kommune, men regulering av tiltaket tar tid. Styret i Flint Tønsberg Håndball er fast
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representert med styrets leder som observatør i styremøtene i stiftelsen. Vi balanserer hele tiden på
en hårfin egg når det gjelder hva hallen kan benyttes til.
Flint Tønsberg Cup ble i år igjen en stor suksess – med 180 påmeldte lag. Erfaringen er «jo større, jo
bedre» i den forstand at vi i år fikk fylt opp puljene. Dette gir igjen et enklere kampoppsett og rent
faktisk færre kamper enn i fjor – til tross for at vi hadde med 10 lag mer enn i 2018. Inntektene
oversteg også budsjettet, og cup’en er vår største enkeltinntektskilde – derfor var det ekstra hyggelig
å kunne tilbakeføre 60 000 kroner fra overskuddet til BU/UU til innkjøp av drakter og utstyr. Flint
Tønsberg Cup har de siste årene blitt ledet av Hilde Heinert, men det er nå viktig å finne en ny
cupleder da hun ikke har kapasitet til å ta denne jobben på grunn av endring i jobbsituasjon.
Aktivitet
En svært viktig del av arbeidet med å finansiere elitesatsningen, er både å hente inn nye
samarbeidspartnere og å vedlikeholde relasjonene med de vi allerede har. Dette arbeidet har vært
ivaretatt av markedskoordinator Egil Gjerde på en svært aktiv og utmerket måte. Som følge av
alvorlig sykdom, måtte Egil dessverre avvikle sitt sterke engasjement for klubben ved juletider. Vi
takker på det varmeste for det flotte samarbeidet og ønsker Egil alt godt i den nye kampen.
Barneutvalget (BU) Ungdomsutvalget (UU)
G2012
Trenere: Hilde Heinert og Cecilia Storgärds
Vi er i dag en gjeng på ca 12 gutter som trener 1 gang per uke i Sandeåsenhallen. Det er flott og ivrig
gjeng. Vi stiller to lag i regionens barnehåndballturneringer.
J2012
Vi er ca 25 spillere pr dags dato. Målet i 2020 er 30-35 spillere.
Ledelse:
Hovedtrener: Marius Risvoll
Hjelpetrener: Ann Kristin Lorenzen, Stine Hellum, Cecilie Swift, Katarina Larsen og Linn Hamre
Lagleder /UU representant: Cecilie Jakobsen
Foreldrekontakt: Elisabeth Ness
Miljøansvarlig: Aina Øiseth, Linda Sahlsten Løkeberg, Rebekka Holms Farmen, Katarina Larsen
Økonomiansvarlig: Marius Risvoll
Dommerutvalget: Katarina Larsen
Fokus 2019:
• Bli kjent med ballen
• Kaste riktige pasninger til hverandre
• Lek og moro
Fokus 2020
• Enkle pådrag før de kaste ballen
• Riktig høyde på armen når de kaster ballen
• Tåa mot mål
• Enkle fintebevegelser (høyre /venstre , overslag, pasningsfinte)
• Hoppskudd i fart
• Bevegelse uten ball
• Pasninger forsvar /angrep
• Plassering i forsvar/ angrep
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Hvordan oppnå fokusområdene 2020:
• Mer struktur på treningene
• Stasjonsøvelser
• Øvelse tilpasset nivå
• Mindre grupper (4-6 personer)
• Fokus på teknikk og ballkontroll
Hygge:
•
•

Kveldsmat x 1
Vafler /kake x 1 -2

De aller fleste jentene har Flintdrakter (bukse( (venter på disse enda)), jakke, shorts og t skjorte). Når
Madrugada spilte konsert på Verdens Ende i Sommer, gikk overskuddet til veldedige organisasjoner.
Marius Risvoll (hovedtrener) søkte og fikk innvilget 20 000 kr til laget. I den forbindelse fikk jenter og
gutter 12 dekket fult sett med drakter, mot et tillegg på 300 kr pr barn.
J2011
Vi består av 37 glade jenter. I sesongen 2019/20 avholdes det en fast trening i uken. I tillegg er det en
frivillig trening hver 14 dag hvor det er fokus på forebyggende aktiviteter. Laget har organisert seg
med en hovedtrener og seks hjelpetrenere. I sesongen 2019/20 har laget deltatt på syv turneringer,
hvorav fire var i 2019 og tre frem til mars 2020. Til alle turneringene er det stilt flest mulig lag slik det
ikke skal være mer enn 1 innbytter for å maksimere spilletiden for alle. For å styrke samholdet har
det vært arrangert sosiale aktiviteter og jentene har fått øve på overnatting uten foreldre.
G2010
På våren 2019 var det kun 8 spillere, men en fin og ivrig gjeng som hadde stor fremgang, og stadig
gjorde det bedre på kamper. Utenom de vanlige turneringene så deltok de på Slottsfjellcup i vår. Og
på turneringene utover høsten vant de stort sett alle kamper på Uøvet nivå. De har også prøvd seg på
Øvet på noen turneringer, men med en del nye spillere så ble det litt i overkant tøft. Men en nyttig
erfaring.
Etter sommerferien satte vi igang en skikkelig rekrutteringsrunde, og utover høsten har det kommet
til 6 nye spillere. Og nå etter jul er det også 2 stk som er innom og prøver, og det ser ut til at i alle fall
en av de fortsetter. Det har vært utfordrende å få inn så mange nye spillere, og vi bruker mye tid på å
bygge lagføelse og samhold, samt å få de nye skikkelig inn i spillet. Det er en ivrig gjeng, og et stort
potensial. Av sosialt har vi hatt kveldsmat etter en trening, litt ekstra avslutning med boller og saft,
og etter siste turnering før jul var vi på Tønsberg Pizza med laget og spiste.
J2010
Vi har vært stabilt 15 jenter på laget denne sesongen (har vært et par til som har prøvd seg, men de
har falt av.) Laget trener 1 dag i uken, tirsdager, i Slagenhallen. Vi deltar på aktivitetsturneringer en
gang per mnd. med fast 2 lag (har vært 3 lag ved et par anledninger).
1 trener: Marius Stelander, som har vært med helt siden oppstarten.
1 lagleder/hjelpetrener: Tommy Dahl Evensen.

G2009
Flint gutter 2009 er en flott gjeng bestående av 13 gutter. Noen av gutta har spilt sammen
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siden 1. klasse og andre har kommet til underveis. Lagets trenere er Kristoffer Leirvåg og
Anne Maren Eilerås. De viser stort engasjement i gutta til tross for at de ikke har barn som
spiller på laget og at de selv fikk barn for 1 år siden. 2019 var et spennende år for laget. De
dro på sin første overnattingsturnering i Kristiansand (Hummel cup) og dette ble en stor
suksess som vi gjentar i år. Gutta har tatt mange steg på håndballbanen. De har lært seg
verdien av å spille som et lag og har diverse trekk (kebab 1-5) som de utfører med mer eller
mindre hell. Samholdet i laget er veldig godt og det er en sosial gjeng som trives godt både
på og utenfor banen.
Flint G2009 består av 14 spillere, 2 trenere, 1 oppmann og en altmulig-person.
Sesongen 2018/2019 bestod av aktivitetsturneringer og trening. Resultatmessig er vi jevnt
gode, og vi vinner flere kamper enn vi taper. Gutta og Victoria gjør en god innsats på trening
og i kamper (når de er «på»). Sportslig har det gått opp ett lys for veldig mange angående
ballforståelse og regler; de reagerer når dommere ikke dømmer for skritt og fot.
Det er morsomt å se, men vi prøver å lære dem at det er dommeren som dømmer. Hvis vi tar
4 skritt og dommeren ikke blåser, så må vi spille videre, ikke stoppe opp.
Therese Karlson - lagleder
Kristoffer Leirvaag – trener

G2008
Året har gått veldig bra. Vi har 5 trenere, alle er fortsatt med. Det er byttet lagleder høsten

2019.
Vi har ligget stabilt på 22 spillere. Noen ut og nye inn. Det er en god utvikling på spillerne og de blir
stadig bedre, samt at nye spillere blir tatt godt i mot av både gutta og trenerne.
Laget deltok på cup i Kristiansand våren 2019, samt lokal cup i Tønsberg. Det har vært
sommeravslutning og juleavslutninger. Samkjøring til kamper og gjerne et felles matbit på vei hjem.
Har også vært på felles aktiviteter mellom kamper. Dugnader er gjennomført etter oppsett fra Flint.
Kamper er vunnet og tapt. Laget er meget godt sammensveiset og er en fin gjeng.

J2008
En liten oppsummering av hva J2008 har gjort siden sommeren 2019. Vi var med på vår første
overnattingscup i Kristiansand i mai. Da var en fin opplevelse for jentene å møte lag de ikke møter til
vanlig. Ellers er det de vanlige kampene vi spiller gjennom året. For året 2020/2021 blir det mer alvor
med seriespill og flere cuper. Vi er 28 jenter på laget pr 20.01.20. Endel nye har kommet til løpet av
høsten.
J08 er en stor gruppe med opp mot 30 jenter og vi har 3 lag i A-serien. Det er er svært treningsvillig
gruppe og vi har stadig god sportslig utvikling. Størsteparten av gruppa har holdt på siden de var 6 år.
I det siste året har vi fått 7 helt nye spillere. Jentene kommer fra flere ulike skoler, men begynner å
bli godt kjent på tvers og vi har et godt samhold.
Christian og trenerteam 08
G2007
Flint G2007 består av en stabil gjeng på 15 gutter og tre trenere: Alexander Kielland, Hilde
Heinert og Carsten av Geijerstam, samt Anneline Thommesen som lagleder.
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2019 ble et spennende år for gutta, da de blant annet spilte opp på 2006-nivå i Region Sør
Cup 18/19 og der kom helt til semifinalen, hvor de til slutt røyk ut mot vårt eget 2006-lag.
Første helga i mai dro vi på Hummel Cup i Kristiansand, hvor gutta leverte topp håndball og
ikke minst mye sosialt samvær og mye moro (også sammen med jenter 2007). I august fikk
gutta en pangstart med en fantastisk innsats i Haslum Cup, som endte med en thrillerfinale
mot Haslum selv og det endte til slutt en 2.plass der. Kort tid etter slo gutta like godt til med
en flott seier i vår egen Flint Tønsberg Cup.
Miljøet på laget er så godt og det er flott guttegjeng som møtes til trening to ganger i uka.
De er en allsidig gjeng med mange som kombinerer med særlig fotball, men også mange
andre spennende aktiviteter. Tonen er god og trivselen på laget veldig bra, og gutta er
engasjerte og motiverte for håndball, så vi håper vi holder på gutta videre og at det gode
samholder fortsetter i tiden som kommer - og at det gode potensialet i laget får utfoldet seg
videre sammen med våre dyktige trenere.

J2007
Flint J12 består av 18 spillere. I håndballsesongen 19/20 deltar J2007 med to lag i A-serien,
med rotering av alle jentene på begge lag. Noen høydepunkter fra siste året:
•
•
•
•

Deltok på en overnattingscup - Hummel cup i Kr.sand, hvor de stilte opp i en klasse
opp.
Laget vant Fairplay prisen i Messecup 2019.
I Nesjar cup 2019 deltok laget i en cup med sluttspill for første gang i egen klasse,
men ble slått ut i semifinalen.
Laget vant Flint Tønsberg Cup 2019.

Våren/sommeren er det planlagt at laget skal delta i Messecup og Junicup i Uddevalla
(overnattingscup), Haslum Cup, Flint Tønsberg Cup.
Trenere:
• Janecke Berg Gjetanger
• Cathrine Klæstad
• Dag-Henning Andersen-Saether
• Birgitte Sættem Jomaas

J2006
J2006 har i dag 21 spillere. Simen Finne og Rune Roberg er trenere, og Jeanette Sørsdal Jensen
keepertrener. Lise Ludahl Sørensen og Ditlev Sørensen deler på rollen som lagleder.
Vi har i 2019 sesongen stilt med 2 lag i A-serien, 1 lag i B-serien og ett lag som spilte opp i J2005. Det
største vi oppnådde resultatmessig var 2. plass i Region Sør Cup. Vi vant også Vestfossen Cup, og kom
på 2. plass Flint Tønsberg Cup.
Årets store dugnadopplevelse var filminnspilling på Tusenfryd, der jentene kjørte berg og dalbane
flere ganger i forbindelse med innspiling av reklamefilm. Topp dugnadsoppdrag og gode penger i
lagkassa. Vi har også hatt flere flotte sosiale happeninger i løpet av året, både for spillerne og for
Side 10 av 28

foreldregruppen. Mesternes Mester med overnatting på Husvik, var en av årets store høydare.
Vi trenere på laget opplever 06-jentene som en særdeles sammensveiset, positiv og treningsvillig
gjeng hvor det er et veldig bra miljø både på, og utenfor banen.
G2005
Vi er en stabil gruppe på 18 spillere, 2 stk har sluttet siste året. Vi har høy deltakelse på trening og
turneringer, og et svært godt miljø. Trenere og lagleder er som før (Carsten, Trond Petter og Jeppe).
Det er trening 3 ganger i uka.
Våren 2019 hadde vi 2 lag i A-serien. Begge lag kom til sluttspill etter 1. og 4. plass i serien, men vi
valgte å trekke det ene laget så andre fikk muligheten. I region Sør Cup tapte vi semifinalen mot
Urædd. Vi deltok også i Slottsfjellcup og Storhamar Cup i mai med 2 jevne lag. I Slottsfjellcup møtte
lagene hverandre i semifinalen dessverre, og men det ble seier i i både finale og bronsjefinalen. I
Storhamar Cup dro vi sammen med J2005 og hadde en veldig fin og sosial tur. Samtlige spillere var
med. Begge lag kvalifiserte seg til A-sluttspill, der vi røyk ut i hhv 1/8-finale og 1/4-finalen. Deltakelse
i Flint Tønsberg Cup med 2 jevne lag (kvartfinale i A-sluttspill på begge). Deltakelse i Ski Cup med 1
lag. 1-målstap i kvartfinale, men vi viser at vi kan spille jevnt med flere av de beste lagene i Norge.
Høsten 2019 har vi 3 lag i serie, 2 stk i A og 1 i B. Det gir samtlige masse spilletid, og gode muligheter
for alle å prøve seg i forskjellige posisjoner og roller. Laget i A leder foreløpig serien. Vi har 6-8
spillere med på SPU trening i høst.
J2005
Flint Tønsberg J05 har et lag med 12 jenter som spiller i 2 A-serier, der vi ligger ganske midt på
tabellene. Noen sterke seire og noen sure tap. Laget har fast og fin spillegruppe, uten frafall i 2019.
De har et godt miljø og har en sportslig god utvikling.
Det har vært sosiale begivenheter som sommeravslutning, juleavslutning, pizzakvelder og
gjennomgang av video av spilte kamper.
J2005 har deltatt på følgende cuper i 2019:
•
•
•
•
•
•
•

Peter Wessel Cup (Kom til 1/16 dels finale)
Kulinaris Cup (2. plass)
Nesjar Cup (Kom til kvartfinale)
Håndballcupen Ski (kom til 1/8 dels finale)
Slottsfjellcup (1. plass)
Storhamar Cup (kom til 1/8 dels finale)
Flint Tønsberg Cup (Kom til semifinale)

Trenere er Janecke Berg Gjetanger og Anette Wroldsen Hoksrød
J2004
Flint Tønsberg drifter to lag, begge i J15 serien, i hhv pulje A 02 og A 03 i sesongen 2019/2020. J2004

har 21 spiller pr. årslutt 2019, mot 20 spillere samme tid i 2018. Det er godt sosialt miljø i
laget og spillerne har hatt flere sportslige og sosiale sammenkomster gjennom året. Mange
av spillerne deltok på talentsamling i Skien rett før sommerferien og laget hadde en flott
treningsleir i Danmark rett før skolestart høsten 2019.
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De sportslige resultatene er gode. Sesongen høst 2018/vår 2019 tok det ene laget andreplassen i sin
pulje og andreplassen i sluttspillet 1. mai 2019. Det andre laget hadde fokus på utvikling og landet
solid midt på tabellen. Sesongen høst 2019/vår 2020 har vi også med 2 lag i hver sin A-pulje.
Strategien denne sesongen er tilsvarende som i fjor. Ved årslutt 2019 ligger lagene på 2. plass i hver
sin pulje.
J2004 har i 2019 deltatt i følgende cup’er:
•
PW Cup 2019 (nådde 8-delsfinalen)
•
Region Sør Cup 2019 (nådde semifinalen)
•
Flint Tønsberg Cup 2019 med 2 lag (1 lag nådde finalen og 1 lag nådde kvartfinalen)
J2004 har også flere spillere på SPU og har hatt med spillere på regionalt landslag.
Trenere er Fredrik Aamodt, Kari K. Bjørnstad og Sondre Aurmo.
Seniorutvalget (SU)
SU har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder: Therese Varvin Fredriksen
Lagleder J16: Henning Gjerde
Lagleder J18: Petter Dybdahl
Kontaktperson D3: Anette Røed
Lagleder D1: Gro Myhrer og Cathrine Pedersen
Materialforvalter: Trond Kierulf
Arrangementskoordinator hjemmekamper D1: Anders Askim
Kioskansvarlig hjemmekamper D1: Liv Bente Askim
Andre som har deltatt på SU-møter
Markedskoordinator: Egil Gjerde
SU har gjennomført lagsdugnader på J16, J18 og D1 som gjennomføring av Bring og Lerøy helger,
Gjennomføre Messecup i Flinthallen, arrangere kick-off kamp mot Kinesiske landslaget,
vareopptelling, pakke hjelp og serveringsoppdrag.
Arrangement
SU har ansvar for gjennomføring av hjemmekampene til D1. En liten gruppe faste hjelpere, sammen
med foreldre fra aldersbestemte lag på rundgang, står for gjennomføringen. Denne sesongen har vi
arrangert en dobbeltkamp med Nøtterøy sitt herrelag i Nøtterøyhallen. Det var en positiv erfaring, og
vi har en stående avtale om at spillerne kommer gratis inn på hverandres kamper. Vi har fått noen
nye folk inn i gruppen, og vil fortsette å rekruttere flere hjelpere rundt arrangementene. Vi har
oppgradert betalingssystemet med iZettle som gir oss bedre oversikt over inntjening og hvilke
produkter som er solgt. Ønsker å bli kontaktløse.
SU var også arrangør av julebord for D1, hjelpere og styret som fant sted i Flinthallen den
14.desember. Morsom underholdning fra jentene, fine taler og god stemning. I disse dager
forbereder vi sesongavslutningsfest som kan ende med å bli en opprykksfest.
J16
Trenere: Kristian Hansen, Cecilie Swift og Stian Gabrielsen
Lagleder: Henning Gjerde
Økonomiansvarlig: Cathrine Hem
Antall spillere: 18
Sportslige:
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Flint jenter 2003 er en ivrig gjeng med 18 spillere. Vi har tre felles håndballøkter i uka, men alle
jentene legger i tillegg ned økter med basis, hurtighet og mobilitet. Jentene er flinke til å trene, og
vet at ønsker vi å vinne kamper er det en jobb som må gjøres. Vi har hatt spillere på bylag, regionalt
og sentralt landslag- men ingenting av dette kommer av seg selv. Skal vi klare å nå målene som vi
setter oss må vi stå sammen. Årets mål ble satt av jentene i høst. De ønsket å vinne Norden cup
(uoffisielt nordisk mesterskap for aldersbestemte klubblag), samt komme blant de tre beste i sin
Bring-pulje slik at vi kommer til et Bring sluttspill.
Dessverre har vi gjennom sesongen både fått korttids- og langtidsskader, men vi håper at med riktig
opptrening og tålmodighet kommer de jentene tilbake på banen igjen som en vind. Målsetningen om
å vinne Norden Cup ble imidlertid nådd og jentene reiste hjem fra Gøteborg med den gjeveste
pokalen.
J18
Trenere: Stian Ferborg Andersen og Elise Vedeler
Lagleder: Petter Dybdahl
Økonomiansvarlig: Bente Dybdahl
J18 består i år av 28 jenter av årgangen 2002 og 2001. De spiller i to J18 serier, Sør Norge cup, Lerøy
og har bidratt i økende grad med å spille D3 kamper.
D3
Da vi startet sesongen var det +/- 9 damespillere, men flere falt fra tidlig og i 2. halvdel av sesongen
er det kun 4 opprinnelige D3 spillere igjen. J18 har derfor driftet D3 spillere og ledet av Stian Ferborg
Andersen. D3 spillerne har hatt tilbud om å trene med J18 2 ganger i uken.
Laget har ingen lagleder og det har vært utfordrende å delegere oppgaver som omberamminger, og
finne personer som kan sitte i sekretariat under hjemmekamper. Inntrykket er at det er god stemning
innad i laget med J18 og D3 spillere sammen, og at man er fornøyde med spilletiden en får.
D1
Trenere: Tonje Larsen og Marianne Iversen
Keepertrener: Vivi Storvang
Lagledere: Cathrine Pedersen og Gro Myhrer
Materialforvalter: Trond Kierulf
Spillerstallen består i år av 18 spillere. Sesongen startet med treningskamp mot det kinesiske
landslaget som endte med seier.
Så var det NM hvor jentene tok seg helt til semifinalen mot Storhamar. En rekke sponsorer og en
privatperson sponset buss og gratis inngang til de som ville ta turen til Hamar. Selv om det ble
knepent tap på banen, var det Flint-supporterne som dominerte lydmessig fra tribunen. Så langt i
serien ligger vi på 2. plass med mulighet for opprykk til eliteserien fra neste sesong.
Sportslig utvalg
Målsetningene i «Sportslig plan for 2019-24» følges opp, og vi har mange spillere representert på
SPU-samlinger og bylagsturneringen. For det sportslige utvalget er det viktig å ha blikket både på
forbundets målsetning om «Flest mulig – lengst mulig» og på utviklingen av de gode lagspillerne med
sterke individuelle ferdigheter.
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Vi fortsetter arbeidet med å rekruttere og beholde dommere i klubben, og fortsetter å legge vekt på
å utdanne trenere innenfor forbundets «trapp». Sportslig utvalg er i prosess med å reforhandle både
trener- og spillerkontrakter for nye sesonger.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Flint Tønsberg Håndballs sportslige ambisjoner for perioden 2019-24 er beskrevet i Sportslig plan, og
samlet sett er klubben på god vei til å nå ambisjonene allerede. Vi har stabile spillertall på de fleste
lag, har flere spillere på SPU-samlinger på både gutte- og jentesiden. Vi kvalifiserte oss til både Bringog Lerøy-serien og A-laget er svært nær opprykk til eliteserien. Vi skal fortsette å utvikle klubben for
å nå våre langsiktige mål.

Medlemstall
Pr 31.12.2019 hadde Flint Tønsberg Håndball følgende medlemmer:
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

0

150

126

20

45

341

Menn

0

93

41

0

26

160

Totalt

0

274

144

23

64

501

Medlemsutvikling

Totalt

2014

2015

2016

2017

2018

360

366

389

411

505

Styrets forslag til vedtak:
Styrets årsberetning for 2019 godkjennes.
VEDTAK:
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Sak 3

Regnskap for 2019

Sak 3.1

Regnskap for 2019
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Styrets forslag til vedtak:
Regnskap for 2019 godkjennes. Årets resultat, kr 155 816,- overføres til egenkapital.
VEDTAK:
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Sak 4

Budsjett for 2020

Sak 4.1

Budsjett for 2020

Elitesatsing
tNOK

Sponsor
Billett/kafeteria
Mva kompensasjon
Annen inntekt
Lønn fordelt med WT
Treningsavgift SU
Grasrot medl. SU
Dugnad
Håndballskole
LUM
Draktreklame
LAM
Totale inntekter
Lønn
Påmelding Elite
Utgiftsfordeling NM
Dommerutgifter
Trykkekostnader, logo
Reiser damelag
Hall leie
Utstyr spillere og trenere
Is, tape, klister
Helsetjenester
Klubboverganger, lisenser
Bilgodtgjørelse og reisekostn.
Utgifter kafeteria
utgifter julekalendere
Andre arr. Kost/leie bet terminal
Revisjon og regnskap
Reklamekostnader
Adm, kontor, internett
Sosiale utgifter
Tap på fordringer
Rente- Bankkostnader
Totale kostnader
Resultat

2018 B NY
1 275
250
180

2 018

2019B

1 063
358
144
29

Hittil 2019
1 200
360
150
30
192
41

1 705
1 050
20
120
15
165
40
40
15
40
25
35
20

1 594
1 007
18
11
84
34
178
33
18
1
32
27
11
8

1 740
1 600
30
15
100
35
270
35
40
2
40
30
15
10

50
50
20
200

54
50
10
218

50
50
10
250

15
1 920

15
20
1 829

-215

-235
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979
425
229
8
107
192
63
133

72
44
2 252
1 436
42
51
101
82
356
38
20
1
4
28
16
5
64
74
50

2020B
1200
625
230
30
256
200
40
100
50
100
45
2876
1 700
45
50
125
35
500
35
40
2
40
30
20
10
50
80
20

20
2 602

247
10
5
9
2 639

10
3 052

-862

-387

-176

250
10

Bredde
Treningsavgifter
FTH cup inntekter
Grasrot 65% andel
Annen dugnad (støttekampanje)
Aktivitetsturnering
Tilskudd kommune. LAM, annet
Overskuddsdeling hovedforening
Felleskiosk
Totale inntekter
Kostnader felleskiosk
FTH cup kostnader
Påmelding aktivitetsturnering
Påmelding cuper
Påmelding kretsserien
Bring/Lerøy serien
Halleie stiftelsen
Dommerutgifter aktivitetsturn.
Utstyr spillere, trenere
Dommerutgifter felles
Utgifter aktivitetsturnering
Revisjon, regnskap
Andre kostnader
Treningstiltak, utdanning
Gebyrer medl. Nett + NIF
Totale kostnader

2018 B NY
500
750

2 018

2019B
602
983

Hittil 2019
630
1 193
118
135

2020B
650
1200
80
135

129

130

191
2396
193
743
81
4
182
80
91
12
46
242

200
2395
200
750
85
5
200
80
100
15
100
250
20
25
50
45
1 925

340
70
30
80
50
80
25
10
120
10
35

530
71
140
50
100
20
18
151
17
46

632
900
76
400
20
200
40
120
2 388
100
450
70
30
140
80
100
20
50
160
20
50

20
870

38
17
1 198

50
20
1 340

48
22
62
43
1849

Resultat

825

1 181

1 048

547

470

Totalt

610

946

186

160

294

250
50
115
30
1 695

497
8
212
24
53
2 379

Styrets forslag til vedtak:
Budsjett for 2020 godkjennes.
VEDTAK:
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Sak 5

Organisasjonsplan for Flint Tønsberg Håndball

Sak 5.1

Organisasjonsplan for 2020

Styret har planlagt med organisasjonsplan i tråd med dagens ordning for 2020. Det betyr et styre for
Flint Tønsberg Håndball med undergrupper for barneidrett (BU), ungdomsidrett (UU) og senioridrett
(SU). I tillegg har klubben et sportslig utvalg. Klubben har en ansatt hovedtrener for A-laget, Tonje
Larsen, samt spillende assistenttrener Marianne Iversen. Stian Ferborg Andersen er ansatt som
sportslig leder i et samarbeid med Wang Tønsberg.
I matrisen er trenere, sportslig leder/organisasjonssekretær – samt markedskoordinator visuelt
fremstilt som stabselementer under styret. Dette kan oppfattes noe upresist, men er en konsekvens
av at hovedtyngden av arbeidet som utføres i klubben utføres av frivillige – samtidig som klubben
ikke har en daglig leder som kunne stått som formell arbeidsgiver for øvrige ansatte. Klubben er i
prosess med å lyse ut stilling som daglig leder. Dersom stillingen kan besettes, vil
organisasjonsplanen måtte endres.

Styrets forslag til vedtak:
Organisasjonsplan for 2020 godkjennes.
VEDTAK:
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Sak 5.2

Handlingsplan for 2020

Årlig handlingsplan for klubben må være godkjent av klubbens styre og sendes NHF i forbindelse med
søknad om elitelisens innen den 15. februar hvert år. Handlingsplanen legges fram for årsmøtet, slik
at den gjøres kjent for medlemmene og stadfestes som styrets plattform for arbeidet i 2020.
Handlingsplanen er vedlagt som eget dokument.
Styrets forslag til vedtak:
Handlingsplan for 2020 stadfestes.
VEDTAK:

Sak 6

Saker fremmet av styret eller medlemmer

Sak 6.1

Ordning for salgsdugnad

I budsjett for 2020 er det lagt inn en forventet salgsdugnadsinntekt på kr 200 000,-. Disse inntektene må
fremskaffes på en eller annen måte. Samtidig mottar styret/UU/BU årlig klager på valg av dugnadspartner,
innretting, belastning etc. Dersom årsmøtet mener at dugnad ikke skal være en del av klubbens drift, må
treningsavgiftene totalt sett må økes med kr 200 000,-. Det betyr at treningsavgiften for høsten må økes
med kr 700,- på alle nivåer.
Styret ønsker årsmøtets syn og legger derfor fram følgende alternativer for årsmøtet:
1. Salgsdugnad som nå med de resultatkrav som budsjettet forutsetter. Det betyr to dugnader pr år.
2. Treningsavgiften økes med kr 700,- pr år. Klubben organiserer frivillig salgsdugnad to ganger i året for
de som ønsker å finansiere treningsavgiften på denne måten.
3. En kombinasjon av 1 og 2 – f. eks. en salgsdugnad i året og økning av treningsavgift på kr 350,- pr år.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet tar stilling til alternativ 1, 2 eller 3.
VEDTAK:

Sak 6.2

Fastsetting av treningsavgifter

Treningsavgifter fastsettes årlig – og dette kan gjøres av enten årsmøtet eller av styret med fullmakt
fra årsmøtet. Det kan være behov for å gjøre tilpasninger til budsjett, og for å sikre et lite
handlingsrom er det hensiktsmessig at styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene. Styret må i
dette arbeidet ta hensyn til årsmøtets innspill og føringer i saken – ikke minst i lys av vedtak i sak 6.1.
Styrets forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å fastsette kontingent og treningsavgift for sesongen 2020/21.
VEDTAK:
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Sak 7

Valg

Sak 7.1

Valg av leder

Valgkomiteens innstilling til leder:
Forslag legges fram i møtet.

2 år

VEDTAK:

Sak 7.2

Valg av nestleder

Valgkomiteens innstilling til nestleder:
Forslag legges fram i møtet.

2 år

VEDTAK:

Sak 7.3

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
Hilde Heinert
Leder for barneutvalget (BU)
Elisabeth Bolstad
Leder for seniorutvalget (SU)
Tina Enger
Økonomiansvarlig

2 år
2 år
2 år

VEDTAK:

Sak 7.4

Valg av varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:
Ove Mårtensson
varamedlem
Jan Frydenlund
varamedlem

1 år
1 år

VEDTAK:

Sak 7.5

Valg av representanter til ting og møter i organisasjonsledd

Valgkomiteens innstilling til representanter til ting og møter i organisasjonsledd:
Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i organisasjonsledd.

VEDTAK:
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Sak 7.6

Valg av valgkomité

Styrets innstilling til valgkomité:
Therese Varvin Fredriksen
Leder
Rune Olsen
Medlem
Sondre Aurmo
Medlem
Legges fram i møtet

Varamedlem

VEDTAK:

Sak 7.7

Valg av kontrollutvalg

Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
Forslag fremmes i møtet
medlem
Forslag fremmes i møtet
medlem
Forslag fremmes i møtet
varamedlem
VEDTAK:
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