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1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling

Ansvarlig
Anders

2.

Behandle forslag fra håndballgruppen om endringer i sportsplan håndball
vedrørende A-lagene

Kristine

Frist

Da styret behandlet sportsplanen for håndball 25. januar 2022 varslet
håndballgruppen at de ville komme tilbake et forslag til konkretisering av mål for
A-lagene våre i håndball. Styret ble presentert et forslag som innebærer at
foreningen har som mål å være en utviklingsklubb på topp 20-nivå i norsk
seniorhåndball. Det ble også presentert en organisatorisk og økonomisk modell
som skal sikre at målsettingen ikke medfører vesentlige merkostnader for
klubben. Hovedlinjene i modellen er at merkostander dekkes inn gjennom
sponsoravtaler og at det ikke inngås kostnadsdrivende avtaler før sponsormidler
befinner seg på konto i klubben. Modellen legger også opp til at organiseringen
rundt lagene A-lagene når det gjelder arrangement og sponsor-/dugnadsinntekter
må baseres på frivilligheten og det ikke skal belaste administrative ressurser
ytterligere.
Styret ser positivt både på de målformuleringer og den økonomiske og
organisatoriske modellen som ble presentert. Det ble lagt til grunn at en satsning
på våre A-lag ikke skal belaste bredden vesentlig økonomisk.
Vedtak:
Følgende formulering tas inn i sportsplanen for håndball under «Sportslige
hovedmål 2022-2026»:
«Nordstrand IF har som mål å være en utviklingsklubb på topp 20-nivå i norsk
seniorhåndball. Det innebærer et mål om at våre A-lag skal være i øvre halvdel av
1. divisjon eller i eliteserien, med flest mulig spillere med lokal forankring.
Det er kostnader forbundet med å ha dame- og herrelag i landsdekkende
seriespill. Styret har lagt klare føringer om betydelig dugnad- og sponsorinnsats
fra seniorlagene for å skaffe nødvendige inntekter til satsing på landsdekkende
seriespill. Bredden skal i minst mulig grad belastes økonomisk for at vi har
seniorlag i de øverste divisjonene.»
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3.

Eventuelt
Anders orienterte om at bydelen har satt igang et initativ for å involvere frivillige
lag og organisasjoner i arbeidet med å bosette flyktninger fra Ukraina. Anders
deltar på et møte om dette 23. mars og følger saken videre opp.

Anders
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