
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i Sverresborg Idrettsforening Håndball, 
styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med årsregnskapet og 
lagenes årsrapporter skal årsberetningen gi et godt bilde på aktiviteten og økonomisk 
status i klubben. Årsberetning gjelder for kalenderåret 2018 og omfatter aktiviteten 
gjennom 2. halvdel av sesongen 2017/18 og 1. halvdel av sesongen 2018/19.
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Organisasjon – Sverresborg IF Håndball 

Styrets sammensetning 
Tore Andreas Østerlie, Leder (kommunikasjonsansvarlig) 
Odd-Martin Solem, Nestleder (sekretær, klubbhuset) 
May-Liz Flatholm, Styremedlem (arrangementsansvarlig) 
Henning Gjøl Dahle, Styremedlem (dugnadsansvarlig) 
Janne Østvang, Styremedlem (økonomiansvarlig) 
Janne Malvik, Styremedlem (organisasjonsansvarlig) 
Cathrine Schare, Styremedlem (webansvarlig) 
Tone Helena Marques Johannesen, Varamedlem 

Øvrig organisasjon 

Sportslig utvalg  
Jorid Storler Solem, Leder/jentekoordinator 
Kurt-Ove Lodgaard, Guttekoordinator andre halvdel av 2018 
Trym Raudeberg, Dommerkontakt 
Gunnar Leikvam, Guttekoordinator første del av 2018 
Marianne Johsen Ryen, Leder fram til høsten 2018 
Amund Gjeitnes, Dommerkontakt første del av 2018 

Valgkomité 
Rannveig Tellemand Storeng 
Monica Røstad 

Revisorer 
Stig Rønne  
Line W. Solem 

Regnskapsfører 
Pluss1 Regnskap AS v/Thor Harald Haltvik 

Organisasjonskart – Sverresborg IF Håndball 
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Styrets arbeid 
Styret har gjennom året hatt betydelig fokus på sportslig utvikling i både bredde og topp 
samt økonomioppfølging. Styret har også hatt betydelig fokus på åpenhet og dialog internt i 
klubben for å medvirke til at Sverresborg IF Håndball oppleves som en klubbstyrt klubb, ikke 
bare i teori, men også i praksis. Dette arbeidet krever kontinuerlig fokus og setter store krav 
til samarbeid blant klubbens tillitsvalgte og oppnevnte organer. 
 
Tore A. Østerlie er representert i Sverresborg Idrettsforenings hovedstyret hvor vervet som 
hovedstyreleder går på omgang mellom særidrettene (Håndball, Fotball og Basket). Fotball 
har hatt lederansvaret i hovedstyret fra årsmøtet 2018 v/Niels Christian Nielsen.  
 

Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter og 3 arbeidsmøter på Skype i 2018. 
Styret har fulgt opp klubbens forpliktelser for rapportering herunder det offentlige, Norges 
Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og Lotteritilsynet. 
 

Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg (SU) har ansvaret for sportslig aktivitet og -utvikling i Sverresborg IF 
Håndball. Jorid Storler Solem overtok som leder for sportslig utvalg høsten 2018 etter 
Marianne Johnsen Ryen som etter eget ønske ville fratre sin rolle.  
 

Økonomioppfølging 
Nye retningslinjer for økonomi ble implementert i 2018 ved at styret har invitert til 
informasjons og dialogmøter. Styret har hatt tett oppfølging av både styrets og lagenes 
økonomi med særskilt fokus på vårt 2.divisjonslag kvinner. Styret har jobbet med bedring og 
effektivisering av økonomirutiner. Med gode rutiner kan SIF håndball senke kostnadene til 
regnskapsfører, og en effektivisering av økonomioppfølging vil lette arbeidet både for styret, 
lagene og regnskapsfører. Dette arbeidet har resultert i at nye økonomirutiner kommer i 
løpet av våren 2019 sammen med et bytte av regnskapsfører. Lagene vil få egne kontoer i 
SIF håndball sitt navn. Regnskapsfører har møtt i 2 styremøter i 2018 etter behov. Henviser 
for øvrig til eget punkt vedrørende klubbens økonomi.  
 

Spesielle saker 
Saker som styret ønsker å trekke fram fra året 2018 og som styret har jobbet mye med i 
2018 og starten av 2019: 
 
 

• Klubben ansatte sportslig og administrativ koordinator Amund Gjeitnes fom 
01.08.2018  

 
• Styret hadde et ønske om å få ned kostnadene på bruk av regnskapsfører, samt at 

flere lag har ytret ønske om å få egen konto for lagets lagskasse for å få bedre 
oversikt. Styret har innhentet tilbud fra 5 regnskapsfirma høsten 2018. Styret har 
besluttet å inngå ny avtale med regnskapsfirmaet Kjeøy f.o.m. 01.04.2019. Avtalen 
med Pluss1 Regnskap AS er sagt opp fra samme dato. 

 
•  
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• Styret mottok varsel om en mobbesak i klubben april 2018. Styret v/Henning Gjøl 
Dahle har håndtert saken mot mobbeoffer og foreldre, motpart og lagets lagledelse. 
 

• Som følge av ovennevnte sak ønsker SIF Håndball å være rustet til å håndtere evt. 
fremtidige varslinger som gjelder mobbing og trakassering. Varslingsrutiner er 
utarbeidet og skal implementeres/gjøres kjent i klubben.  
 

• SIF Håndball mistet 50% av tilsynsansvaret i Åsveihallen for perioden 2018-2020 
etter ny tildeling høsten 2018. Trondheim kommune tildelte resterende 50% til 
Selsbakk IL. SIF Håndball v/styreleder ba om innsyn i vurderingen. Selsbakk IL trakk 
seg imidlertid som tilsynsansvarlig og Trondheim kommune tildelte deretter 100% 
tilsynsansvar til SIF Håndball. 
 

• Hovedstyret har tegnet 5 års avtale med Craft som utstyrsleverandør og G-Sport 
Lefstad som butikk f.o.m.  01.01.2019. Tore A. Østerlie har ledet arbeidet med ny 
utstyrsleverandør som leder av Sverresborg IFs markedsråd. Jorid S. Solem og 
Øystein Bangsund har vært ansvarlig for å velge  dame- og herrekolleksjon på vegne 
av SIF Håndball. Materialforvalter Cathrine Schare har organisert bestilling av nye 
spillertrøyer til samtlige aktive i klubben. 

 
• Styret har jobbet og sett på muligheten for ny organisering av klubben. Sentrale 

personer i klubben har blitt intervjuet for å finne fellesnevner for en bedre framtidig 
organisering av rollene i klubben. Tanken er å engasjere flere, og unngå for stor 
belastning på enkeltpersoner. Vi har ikke kommet i mål med dette arbeidet til 
årsmøtet.   

 
 

Representasjon på vegne av Sverresborg IF Håndball: 
• Tingdelegat på regionstinget 26. mai – Tore Andreas Østerlie 
• Håndballforum 15. september – Tore Andreas Østerlie 
• Sonemøter i regi av Region Nord – Tore Andreas Østerlie deltatt på alle, Janne 

Malvik og May-Liz Flatholm har deltatt på ett hver. 
• Guttehåndballmøte 27. mars – Tore Andreas Østerlie 

 
 

 
Styreleder Tore Andreas Østerlie ble kåret til årets klubbleder for sesongen 2017/2018 
under Region Nord sitt håndballforum 15. september. Vi er stolte over en slik hederspris 
som viser at det gode arbeidet som gjøres i klubben blir lagt merke til også i resten av 
regionen.  

Aktivitet 
Sverresborg IF Håndballs visjon er å skape en kultur basert på ”flest mulig – lengst mulig – 
best mulig – med fart og glød”.  
 
Med bakgrunn i klubbens visjons besluttet styre å videreføre tradisjonen med en felles 
treningssamling samt en felles reisecup for klubben. Styret anser disse felles-
arrangementene som viktig både for å bygge relasjoner internt i lagene, på tvers av 
lag/årskull og for å bygge klubbkultur. 
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Felles reisecup 
I 2018 ble Rosecup i Molde valgt som felles reisecup. Den 20. april dro 4 busser med 158 
deltagere fra Havsteinbanen. Det ble spilt flere finaler med SiF-logo på brystet før lagene 
dro sammen hjem søndag ettermiddag. Sportslig og sosialt en vellykket tur. 
 
For inneværende sesong 2018/2019 er Shell-cup i Kristiansund valgt som felles 
reisecup 26.-28. april. Styret dekker påmeldingsavgift og busstransport for deltakende 
lag. 
 

Treningssamling på Orkanger 
Tradisjonen tro ble høstsesongen startet med felles treningssamling på Orkanger første helg 
etter skolestart, 24.-26. august. Årets arrangementskomite var J/G -05/-06, i tillegg var 
foreldregruppen til alle deltakende lag involvert med ulike dugnadsoppgaver under selve 
helgen. Deltakerne lå som vanlig på Orkanger Ungdomsskole, mens den sportslige 
aktiviteten foregikk i Orklahallen. SU hadde ordnet det sportslige programmet som startet 
med fellestrening fredag. Populært at herrelaget stilte med ressurstrening i tillegg til at 
lagenes egne trenere hadde vanlige treningsøkter pr lag. 

Det ble avholdt laglederforum sammen med representanter fra Styret og SU. Tema var blant 
annet lagleders rolle, og hvor viktig det er å få med og engasjere foreldrene rundt laget.  

Treningssamlingen i forkant av neste sesong arrangeres av J/G -06/-07 og vaktmester i 
Orklahallen har bekreftet booking av hallen og ungdomsskolen 23.-25. august 2019. 

Dugnader 
Klubben har i 2018 gjennomført følgende fellesdugnader: 
 

• Vertskap/Tilsyn i Åsveihallen (vakthold og administrasjon) *) 
• Enjoy (bonuskort) 
• Kakebaking til Idrettsbingo 

 
*) Sverresborg Hoops (basket) har hatt 1/7-dels tilsynsansvar i Åsveihallen. 
 
Klubbdugnad – Vi har videreført at jentelagene har stilt opp som arrangørstøtte for D2 
på hjemmekampene i Åsveihallen. Aldersbestemte lag har bidratt med rigging av hall, kiosk 
og annet praktisk arbeid. Som betaling, stiller 2-3 spillere fra D2 og gjennomfører en trening 
for de aktuelle lagene. Planen var at det skulle rigges et tilsvarende opplegg for guttelagene 
rundt H2, men H2 har løst dette på annen måte.  

Arrangement 
Fart & Glød 

G01 arrangerte Fart & Glød i Åsveihallen 10.-11. mars. 20 kamper ble avviklet med ekstra 
stas for deltakende lag. G01 har arrangert Fart&Glød i mange år fikk avlastning til 
arrangementet 24,-25, november. Etter litt frem og tilbake tok J2006 sporty denne 
oppgaven. Det var med fart og glød jentene selv sto i kiosken, stilte som maskoter, 
moppevakt mm. Godt støttet av et godt foreldreteam gikk denne debuten veldig bra. Også 
yngre lag var invitert til å delta som maskoter for de eldste. Rekruttering av dommere er en 
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viktig oppgave for klubben vår, og noen miniseriekamper ble benyttet til å introdusere nye 
dommerspirer for denne oppgaven.  

Bring serien – G-01 arrangerte Bring-runde i Åsveihallen 18. mars. Gjestende lag var 
Elverum og Bækkelaget. 
 
Bring kvalifisering – G-02 arrangerte Bring-kvalifisering i Åsveihallen 7. september. 
Gjestende lag var Urædd og Vestli. 
 

Laglederforum / Trenerforum / Lagsmøter 
Det har vært avholdt et laglederforum i 2018 (Orkangersamling) 25. august og et 
trenerforum 5. september. 
Tema på trenerforum: 

• Samarbeidslag og samarbeidsklubber- status og muligheter 
• Hospitantregler- hvem har ansvar for hvem 

 
 
I tillegg er det avholdt flere møter med enkelt-lag for å kartlegge og bistå i den daglige drift. 
 

Lag og spillere i Sverresborg Håndball 
Klubben har lag i nesten alle årsklasser fra 2010 og oppover til senior både på jente- og 
guttesiden. Vi klarte dessverre ikke å opprettholde lag for G-07 denne sesongen.  
 

Lag og spillere 
Vi har 35 lag påmeldt i seriespill, herunder lokal-serie (TrønderEnergi-serien), toppserien 
(G16 og G18) og divisjonsspill. 2. (nasjonal serie), 3. og 4. divisjon for senior damer og 2. 
(nasjonal serie) 3. og 4. divisjon for senior herrer. 
 
Senior herrer spilte kvalifisering for opprykk i april og var dermed klar for nasjonal serie i 2. 
divisjon sesongen 2018/2019.   
 
 
Antall aktive pr. 31.12.2018 

 6-12 år *) 13-19 år *) 20-25 år *) 26 år og eldre *) Totalt 
Jenter 78 114 17 2 211 
Gutter 66 70            11 0 147 
Totalt 144 171 126 2 360 
      

*) Antall aktive pr. 31.12.2018 er hentet fra klubbadmin (https://ka.nif.no). 
 
 
Medlemsutvikling (pr. 31.12) 

 2016 2017 2018 
Jenter 268 327 427 
Gutter 205 250 281 
Totalt 473 577 708 
    

Tall fra Idrettsregistreringen, Klubbadmin (https://ka.nif.no/) 

https://ka.nif.no/
https://ka.nif.no/
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Styret henviser til lagenes egne årsrapporter for aldersspesifikke sammensetninger og 
aktivitet. 
 

Partner-/prestasjonsklubbavtaler og samarbeidsavtaler 
Kolstad Håndball (G18/Herrer) – SIF er partnerklubb 
Klæbu Håndballklubb (Damer) – SIF er prestasjonsklubb 
 
I tillegg har vi hatt samarbeidslag med Flatås IL G04, Nidelv IL J05, National IL G06 og J08. 

Sportslig aktivitet 
 
Klubbens overordnede målsetting er: Flest mulig – lengst mulig – best mulig med fart og 
glød. Det betyr at opplevelsen av håndball i Sverresborg skal oppleves som gøy, sosialt og 
sportslig utviklende. 
 

Sportslig Utvalg har hatt månedlige møter i 2018, og følgende områder har vært 
hovedprioritet:  

- Bistå med opprettholdelse av lag i alle aldersgrupper (Samarbeidslag der det har vært 
nødvendig)   

- Sportslig utvikling (ansettelse av eksterne trenere og spillerutvikler på jentesiden, 
trenerutvikling og hospitering)  

- Skadeforebygging (tema på trenerforum og Orkangersamling)  

- Rekruttering  

Sportslig Utvalg har jobbet med rekruttering av trenere til flere lag i 2018. Damelaget mistet 
to trenere på ett år, og herrelaget en trener. Dette er krevende rekrutteringer, som er 
tidkrevende både fra SU og styret. En krevende hallfordeling med få timer til fordeling har 
medført en del utfordringer og ikke optimale treningsforhold for mange lag. Sportslig Utvalg 
synes det er mye positivt som har skjedd i 2018. En av de tingene som er gledelig, er at 
klubben har beveget seg mot en klubbstyrt klubb, hvor dialogen mellom lagene og Sportslig 
Utvalg er mye tettere enn tidligere. Dette har også sin pris, og arbeidsbelastningen på noen 
få hoder har derfor vært stor i perioder. Det er viktig å sikre at Sportslig Utvalg i fremtiden 
består av flere ressurspersoner, og at det jobbes med en tydeliggjøring av rollene mellom SU 
og styret. Et konkret grep som er tatt her er at Sportslig Leder nå blir valgt på årsmøtet, og 
blir en del av styret.  

Sportslig Utvalg og styret bør i tiden som kommer jobbe mer med rekruttering og de yngre 
lagene, slik at vi sikrer solide lag i alle årskull. Vi har også tro på at dette er løsningen på de 
utfordringene vi har på seniornivå.  

En seniorgruppe bestående av lokale spillere er mer selvdrivende, da det også følger med 
ressurspersoner rundt spillerne som igjen betyr bedre økonomi.  
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Rekrutteringsarbeid – nye lag 
Det er ikke startet nye lag sesongen 2018/2019. Det ble meldt på både jente- og guttelag for 
2011/2012 årgangen i serien. Det ble forsøkt å få til et samarbeid med allidretten der vi så 
for oss litt innføring av håndball, samt minihåndballkamper i serien. Allidretten hadde ikke 
nok barn til å skulle stille med nok spillere til kampene, så lagene ble trukket.    
 
SU har beklageligvis ikke klart å få på plass rekrutteringsansvarlig denne sesongen, men 
håper å få på plass en i løpet av våren 2019. 
 
 

Trenersituasjon og trenerutvikling 
Trenersituasjoner har gjennom året vært jevnt over god og vi klarer i all hovedsak å følge 
ambisjonen med å ha eksterne trenere fra 14 år og oppover.  
 
I enkelte årsklasser kan det være vanskelig å få på plass foreldretrenere og annet 
støtteapparat. Det var stor utskifting av trenere i klubben etter sesongen 2017/2018 og på 
vårparten ble det lagt ned en stor jobb med å få på plass trenere for alle lagene. 
 
 

Status jentesiden pr 31.12.2018 

Sportslig Utvalg så før sesongen et behov for et økt fokus på utvikling av spillerne på 
jentesiden. Asgeir Hatlen ble derfor ansatt som spillerutvikler fra J07 til J02. Asgeir har 
ansvaret for en trening pr uke på alle disse lagene, og fokus på treningene er 
basisferdigheter og utvikling av disse. Tilbakemeldingene fra lagene har stort sett vært veldig 
gode, og Sportslig utvalg vil mot slutten av sesongen evaluere opplegget i samarbeid med 
lagledere/trenere for de involverte lagene. J07 har valgt å ikke benytte seg av Asgeir i 
vårsemesteret.  

De sportslige resultatene kunne nok vært bedre på jentesiden. Det tar tid å utvikle spillere 
og spillegrupper, men med litt tålmod og bevisst jobbing med holdninger og hva det 
innebærer å være en del av et lag, har vi tro på at resultatene vil komme på sikt. Sportslig 
utvalg er glade for å se at det tilbys hospitering på flere lag, og har tro på at dette vil være 
positivt både for den enkelte spiller og lag i klubben. Jentesiden har lag i alle årskull, og 
mange av lagene er store solide grupper.   

På seniornivå har både D2 og D3 hatt en tøff sesong, hvor målet er å beholde plassen i 2 og 3 
divisjon. Sportslig Utvalg var veldig fornøyde da vi fikk ansatt Atle Johansen før sesongstart, 
og ble selvfølgelig skuffet da vi mistet han til Byåsen etter halvspilt sesong. Vi var heldige 
som fikk ansatt Arne Høgdahl ut sesongen, og nå ser det ut til at vi kan berge 
plassen(e).  J18/D4 er en egen gruppe, og har etter hvert blitt en stor treningsgruppe. 
Sverresborg er derfor i en veldig gunstig situasjon, hvor vi har et tilbud til både topp og 
bredde.  
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Status guttesiden pr 31.12.2018 

Aktiviteten og de sportslige resultatene i sesongen 17/18, har vært jevnt over gode. 
Hovedinntrykket er likevel at de eldste guttekullene har et vesentlig høyere sportslig nivå, 
enn de yngre kullene. Av sportslige resultater er SU godt fornøyd med 4. plass i nasjonal 
Bringserie, og 11. plass i Lerøy, med et lag bestående av 16 og 17 åringer. Det var også 
kjærkomment at herrelaget rykket opp til 2. div. Etter sesongslutt valgte mange spillere i 00 
og 01 årsklassene å gå til Kolstad/Tiller, hovedsakelig etter forespørsel fra disse klubbene. 
Også herrelagets hovedtrener valgte å gå til Tiller.  

De store endringene i ungdoms/herregruppa gjorde at SU var svært usikre på hvilket omfang 
det ville være mulig å legge den sportslige satstingen på i inneværende sesong. I samråd 
med støtteapparatet i G18 gruppa valgte klubben derfor å avstå fra egen Lerøysatsing og i 
stedet inngå et samarbeid med Kolstad. Det ble inngått avtale med Vegard Samdahl, som tok 
over som ny hovedtrener for de eldste gutta (Herrer/G18).  

Debuten i 2. div har gått over all forventning og Sverresborg ligger pt på 3. plass. 
Rekrutteringsgruppa i H3 og G18 har også vist meget god utvikling og lagene er i toppsjiktet i 
begge serier.  

De yngre lagene, dvs fra G16 og nedover har god aktivitet, men svakere resultater enn vi har 
hatt de siste årene. SU vil derfor jobbe tettere med disse lagene framover, for å se hvordan 
vi kan bidra til å løfte lagene sportslig sett. Dessverre mistet klubben G07 ved sesongstart, 
da det ikke lenger var nok gutter som ønsket å fortsette. Det har vært jobbet mye fra SU 
med denne gruppen, men det lot seg ikke gjøre å videreføre gruppen, hverken alene, i 
samarbeid med G06, eller i samarbeid med andre klubber. SU mener også vi må øke fokuset 
på rekrutteringen innen guttehåndballen, for å få i gang større grupper allerede fra starten 
av. 

 

Dommersituasjon 

Trym Raudeberg er klubbens dommerkontakt, og har gjort en viktig jobb når det gjelder 
rekruttering av dommere. To gutter fra 2002 har tatt dommertrinn 1 i løpet av året, og 
klubben har da fire aktive dommere i tillegg til dommerkontakten, slik at vi er oppe i fem 
dommere. Det har i tillegg vært jobbet med rekruttering fra 04-kullet, og de har fått prøvd 
seg på 7-9-års kamper gjennom Fart&Glød i tillegg til Minicupen første helgen i februar. Vi 
har derfor et stort håp om å få med 10-12 spillere fra 04-kullet på barnekamplederkurs fra 
høsten av 

 Satsing på dommerne våre er et viktig arbeid både for klubben og idretten vår. 
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Det har vært stor aktivitet i klubben gjennom 2018. I forhold til målene satt i strategi-og 
aktivitetsplanen for året er det styrets oppfatning at aktiviteten er i tråd med klubbens 
målsettinger. I forhold til antall aktive er tallene gått ned, og kan forklares ut i fra at det ikke 
er startet opp noen nye lag denne sesongen.  
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Styret uttrykker stor takk til alle lag og foreldre som er med og bidrar i arbeidet med å holde 
aktiviteten i gang i klubben.   
 

Økonomi  

Gjennom 2018 har det vært som tidligere år vært noen usikkerhetsmomenter når det gjelder 
økonomien tilknyttet damer senior. Styret har hatt tett oppfølging både av styrets og 
lagenes økonomi gjennom 2018. Det er en utfordring å ha full kontroll over økonomien. 
Dette vil bedre seg for neste sesong når lagene får egne kontoer og vil ha større kontroll på 
egen økonomi. Det vil ikke være mulig å ta opp kreditt på lagskontoene.  

Status økonomi pr. 31.12.2018  

 2016 2017 2018 
Driftsinntekter (samlet) 3 282 703 3 339 492 4 294 215 
Driftskostnader (samlet) (3 063 633) (3 388 989) (4 161 503) 
Årsresultat (samlet) 220 585 (49 497) 132 712 
Egenkapital 1 154 109 1 104 611 1 289 321 
Guttehåndballfond 83 213 31 012 16 013 
Vårres Barnehage   200 000 
Tot. EK (samlet) 1 237 322 1 135 623 1 505 334 

 

Styret bemerker at lagene selv styrer sin egen økonomi i forhold til egne budsjett. De skaffer 
i stor grad egne inntekter og hvert enkelt lags aktiviteter reguleres ut fra deres evne og 
mulighet til å skaffe sponsor- og dugnadsinntekter utover felles dugnader i klubbens regi.   

Sverresborg IF Håndball benytter ekstern regnskapsfører, Pluss1 Regnskap AS, som har 
ansvaret for all regnskapsføring herunder utbetalinger.  

Det er utbetalt kr 60 000,- i honorar til styrets leder i 2018 (jfr. Årsmøtevedtak 2018). Det er 
ikke utbetalt styrehonorar til klubbens øvrige styremedlemmer i 2018.  

Det henvises for øvrig til vedlagte årsregnskap for Sverresborg IF Håndball.  

 
 
 

--- • --- 
 
 
Styret vil takke sportslig utvalg, trenere, lagledere, spillere og foreldre som har bidratt til 
sportslig glede og utvikling i god tråd med Sverresborg Håndballs visjoner og verdier. 
 
 

--- • --- 
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Signaturer 
 
 
 
 
 
Trondheim, 06.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Tore Andreas Østerlie     Odd Mar�n Solem 
Leder       Nestleder 
 
 
 
 
 
 
 
Janne Østvang      May-Liz Flatholm 
Styremedlem      Styremedlem 
 
 
 
 
 
 
 
Janne Malvik      Henning Gjøl Dahle 
Styremedlem      Styremedlem 
 
 
 
 
 
 
 
Cathrine Schare       
Styremedlem      Styremedlem (vara) 
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