
 

 

 

Årsmelding fra styret i Håndballens Venner 01.01.21- 31.12.21 
 

 

Styrets sammensetning i 2021: 

Leder:   Sigvard I R Magelssen 

Nestleder:  Ann Åse Baustad 

Kasserer:  Liv Berger 

Sekretær:  Aase Vedul-Moen 
Styremedlem:  Stein Vidar Lie 

Varamedlem:  Arve Vasskog 

 

Valgkomite: 

Leder:   Morten Kolstø 

Medlem:  Sigbjørn Teigen 

 

Revisor:  Heidi Løvbrekke 

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt  4 styremøter i 2021.  

1 digitalt møte 19.02.21. Møte via e-postkommunikasjon 17-18/4-21. Fysisk møte 

Thon Nidaros Hotel, Trondheim 04.09.22. Fysisk møte Scandic Nidelven Trondheim 

06.11.21. (I forbindelse med herrelandskamper i Trondheim) 

Styret har behandlet 31 saker. 

Styret benytter mye e-post til utveksling av meninger i ulike saker.  

 

Arrangement:                                                                                                                  

I 2021 har det også vært mye usikkerhet hvilke tur-arrangement som kunne 

gjennomføres, pga nedstengninger og arrangement uten publikum. 

Ble ikke tur til VM herrer januar 2021 i Egypt.  

Heldigvis åpnet det seg slik at VM kvinner i desember 2021 i Spania kunne 

gjennomføres, der Håndballens Venner kunne få delta. Over 100 deltakere fra 

Håndballens Venner fikk oppleve at Norge slo Frankrike 29-22, og dermed kunne 

være med og feire «gulljentene»!                                                                                   

Ble mye frem og tilbake hvor kampene skulle arrangeres, og Let`s Travel gjorde et 

fenomenalt arbeid for å få til et godt opplegg for medlemmene. Endringer av 

reiseplaner, hotellopphold m.m.   Har fått gode og positive tilbakemeldinger fra  VM-

deltakerne.     STOR TAKK til Lets`s Travel.     

 

Samarbeidsavtaler: 

Arbeidet med reforhandlinger av samarbeidsavtalene Let`s Travel, Gjensidige og PH 

Madison. 

 



Styreweb:  

Programvaren styreweb er et nyttig dokument å bruke i styrearbeidet, og vi vil arbeide 

videre med å finne ut nyttige produkt for oss, som programmet har.   

 

 

 

Økonomisk status:      

      
Medlemmer pr. 1.1.2021    674 

Innmeldte 2020    82 

Innbet. Kontingent 2021 koblet som hustandsmedlem  
Utmeldte 2021    -39 

Purring siste varsel     
Ikke betalte pr 31.12.21 er slettet     -121 

Medlemstall pr 31.12.2021     596 

      

      
Hustandsmedlemmer  pr 31.12.2021 er  131 

      

      
Resultatet for Håndballens Venner for 2021 ble: Underskudd  kr. 94.823,28 

      
Regnskapet for 2021 er revidert og godkjent.   
Håndballens Venner bruker lite penger på sitt indre liv.  

Styremøter og årsmøter blir arrangert på billigst mulig måte. 

I 2021 har både styremøter og årsmøte blitt gjennomført i Trondheim. 

Dette av praktiske årsaker.    
 

 

Vi arbeider for at turene med Håndballens Venner skal ha god standard og de aller 

fleste tilbakemeldinger vi får er av positiv karakter. Nyttig for oss er både positive og 

negative tilbakemeldinger. Vi tar alle innspill på alvor og arbeider med å gjøre 

turene enda bedre.  

 

 Takk til våre samarbeidspartnere!  

Gjensidige AS, Let`s Travel, PH Madison.   

 

10.03.21 

Styret i Håndballens Venner. 


