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Styret i Figgjo IL, Håndball, har i 2018 bestått av: 

• Leder: Mikal Håland 

• Økonomi: Arnstein Sandvik  

• Sportslig Leder Ungdom/Senior: Bente Mathiassen Hinna 

• Sportslig Leder Mini: Grethe Johansen 

Styret har avholdt 4 møter i perioden, som i hovedsak har behandlet forefallende arbeid. Regnskapet 

er blitt ført av Bjarne Berntsen.  

Håndballen har i 2016 bestått av ca. 70 medlemmer i tillegg til foresatte som har stilt opp som 
frivillige. Bortsett ifra minihåndball er det kun stilt lag i Gutter 9, Jenter 10 og Menn Senior.  
Vi har samarbeidet med ÅHK der vi ikke selv har kunnet stille lag. (J12 og J14) 
 
Hovedinntektene, bortsett ifra kontigenter og spillemidler, kommer ifra sponsorer og faste dugnader 
i hallen. Til tross for at det har vært færre foreldre å ta av, så har det vært bra oppslutning rundt de 
faste dugnadene. 
 
Sportslig utvalg, bestående av Arvid Idland, Grethe Johansen, Arnstein Sandvik og Bente Mathiassen 
Hinna, har jobbet i lag med Fotballen med Basistreninger for de minste. Dessverre ble det en 
oppgave håndballen ikke klarte å følge opp pga. mangel på resurspersoner. Programmet ble avsluttet 
til sommeren og aldri startet opp igjen. Utvalget har ikke fungert optimalt, da sentrale personer har 
hatt problemer med å følge opp vervene sine. Arbeidet med å utvide tilbudet for de yngste har lidd 
under dette. Det har også arbeidet med å rekruttere trenere til nye grupper. 
 
En moderat investering er gjort i å montere treningsslynger i hallen. Dette vil gi et utvidet 
treningstilbud og kanskje avlaste behovet for treningsstudio for utøvere. Særlig nyttig for utøvere 
som pga. skader eller lignende ikke kan delta i den vanlige treningen. 
 
På årsmøtet ble nye personer valgt inn. 
Agathe Klimek Mastoor er ny leder for ett år. 
Mikal Håland er ny Sportslig leder for 2 år. 
Andreas Lundh er ny sekretær for to år. 
 

Figgjo 18.02.2019 

Mikal Håland 


