Styrets årsberetning
Årsberetning fra styret i Håndballens Venner 01.01.18- 31.12.18
Styrets sammensetning i 2018:
Leder: Sigvard I R Magelssen
Nestleder: Sigbjørn Teigen
Kasserer: Liv Berger
Sekretær: Aase Vedul-Moen
Styremedlem: Niels Christian Stephansen
Varamedlem: Laila Olsen
Revisor: Heidi Løvbrekke
Valgkomite:
Leder: Morten Kolstø
Medlem: Brit Lundegård

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2018, og det har blitt behandlet 29 saker.
Styret benytter seg også mye av e-post til utveksling av meninger i ulike saker.
Har arbeidet med endringsforslag på vedtektene som skal frem på årsmøtet.
Synnøve Stephansen har sagt seg villig til å bistå med facebook og hjemmesida slik at
disse er mest mulig oppdatert.
Avtaler: Utarbeidet skriftlige avtaler med «musikere» som er med på turer – slik at det
blir ryddig for alle parter.
Turplanlegging: Samarbeider med Let`s Travel om turopplegg for de ulike
arrangementene vi velger å delta på.
Økonomisk status:
Resultat for Håndballens Venner for 2018 ble: Overskudd 52 536.63 NOK
Regnskap for 2018 er revidert og godkjent.

Medlemstall pr 01.01.2018: 781
Medlemstall pr 31.12.2018: 679
Turer i 2018:
EM 2018 for herrer i Kroatia.
EM 2018 for kvinner i Frankrike.

Det var 37 som reiste med Håndballens Venner.
Det var 81 som reiste med Håndballens Venner.

Ble arrangert tur for de som ville vere med innledende runde /hovedrunden og for de
som ønsket kortere tur i finalehelga

Finalehelga i Paris: Det var kort avstand mellom hotell og arena. Dessverre kom ikke
Norge til finalen, men det ble stor stemning i finalen mellom det seirende hjemmelaget
Frankrike og Russland.
Banketten som ble arrangert for Håndballens Venner lørdagskvelden ønsker vi å
kommentere: Håndballens Venner var lovt nok mat til alle 80 som deltok på buffet,
noe som dessverre ikke viste seg å stemme. Styret tok ansvar og prøvde å ordne det på
best mulig måte for alle, slik at alle skulle få nok mat.
30års jubileum- for Håndballens Venner ble markert under banketten i Frankrike.
Kommende arrangement som vi jobber med:
VM kvinner Japan desember 2019.
EM herrer Norge, Sverige, Østerrike januar 2020
EM kvinner Norge, Danmark 2020
OL Tokyo 2020 Japan
Tur i forbindelse med VM kvinner i Japan 2019 er under arbeid. Interesse-påmelding
fra medlemmer ble gjennomført høsten 2018. Leder og reiseselskap har vært i Japan
for å se på forholdene og få til avtaler. Foreløpig informasjon er lagt ut til medlemmer
og mer blir lagt ut etter hvert som nye opplysninger kommer.
Håndball-EM januar 2020 for menn blir arrangert i Norge, Sverige og Østerrike. De
innledende rundene skal spilles i Wien og Graz i Østerrike, Trondheim i Norge og
Malmö og Göteborg i Sverige. Hovedrunden skal arrangeres i Wien og Sverige (enten
Malmö eller Göteborg), mens selve finalen skal spilles i Stockholm.
Niels har arbeidet med å få til et opplegg om å bestille billetter til EURO 2020, og det
er nå utsendt til medlemmene. Her er det slik at bestiller vi billetter nå, har
Håndballens venner mulighet til å få sitte i samme området.
Håndball-EM desember 2020 for kvinner blir arrangert i Danmark og Norge i
desember 2020. De innledende rundene skal spilles i Herning og i Trondheim.
Hovedrunden skal spilles i Herning og i Stavanger, mens finalekampene skal spilles i
Telenor Arena.
OL Tokyo 2020. Dårlig erfaring med de siste OL når det gjelder systemet for
billettkjøp. Håndballens Venner har derfor bestemt at dersom dette systemet også blir
gjeldende for OL i Japan, vil vi bare tilby våre medlemmer reise, hotell og nødvendig
transport (hotell/arena t/r).

Turene med Håndballens Venner holder god standard og de aller fleste
tilbakemeldinger vi får er av positiv karakter. Viktig at vi tar alle innspill på alvor og
bestreber oss på å gjøre turene enda bedre.

Styret i Håndballens Venner.

