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 2016 og omfatter aktiviteter
gjennom 2. halvdel av sesongen 2015/16 og 1. halvdel av sesongen 2016/17.
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Organisasjon
Styrets sammensetning

Tore A. Østerlie (Leder)
Lena Seternes (Nestleder/web-ansvarlig)
Geir Helmersen (Økonomi/politiattester)
Rannveig T. Storeng (Organisasjon)
Grete Lianes (Hallansvarlig)
Monica Røstad (Arrangement)
Tonje Mandal (Dugnad)

Øvrig organisasjon
Sportslig utvalg

Anne Irene Enge (Leder)
Gunnar Leikvam (Guttekoordinator)
Jorid Solem (Jentekoordinator)
Øystein Bangsund (Dommerkontakt)
Mona Dahle (Rekrutteringsansvarlig)
Berit Time
Endre Storholt (Sportslig leder J18/D2/D3) møter ved behov.

Valgkomité

Tore Westrum (Leder)
Hege Ertsaas Fossland
Jon Magnussen

Revisorer

Hege Bjørke
Jørn Refsnes

Regnskapsfører

Pluss1 Regnskap AS v/Thor Harald Haltvik

Styrets arbeid

Styret har gjennom året hatt betydelig fokus på rekruttering og sportslig utvikling i både bredde og
topp, økonomioppfølging samt kommunikasjonsarbeid for å synliggjøre klubbens visjon internt og
eksternt.
Sverresborg IF Håndball er fast representert i Sverresborg Idrettsforenings hovedstyret hvor vervet
som hovedstyreleder går på omgang mellom særidrettene (Håndball, Fotball og Basket). Håndball har
hatt lederansvaret i hovedstyret fra årsmøtet 2016 v/Grete Lianes.

Styremøter

Det er avholdt 10 styremøter i 2016 hvor styret har behandlet ca. 100 saker.
Styret har fulgt opp klubbens forpliktelser for rapportering herunder det offentlige, Norges
Idrettsforbund, Norges Håndballforbund Region Nord og Lotteritilsynet.
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Sportslig utvikling

Sportslig utvalg (SU) har ansvaret for sportslig aktivitet og utvikling i Sverresborg IF Håndball. Etter
årsmøtet i 2016 besluttet styret å forsterke SU og tydeliggjøre roller og ansvar. SU består nå av 6
ressurspersoner samt sportslig leder for vårt 2. Divisjonslag som møter ved behov. Rollene er delt inn
i følgende ansvarsområder; rekrutteringsansvarlig, guttekoordinator, jentekoordinator,
dommerkontakt og ledelse. Sportslig leder var fram til årsmøtet 2016 representant i styret, men har
ikke vært representert i styret etter årsmøtet og har kun møtt ved særskilt innkalling. Styret har hatt
et tett og godt samarbeid med SU gjennom året.

Økonomioppfølging

Styret har hatt tett oppfølging av både styrets og lagenes økonomi med særskilt fokus på vårt 2.
*
Divisjonslag kvinner. NHFs ) omlegging av divisjonsspill for sesongen 2016/17 har gjort 2. divisjon til
en nasjonal serie som medfører betydelig økte kostnader for senior-gruppen damer. Regnskapsfører
har møtt i 4 styremøter i 2016 etter behov. Henviser for øvrig til eget punkt vedrørende klubbens
økonomi.
*

) NHF = Norges Håndballforbund

Kommunikasjonsarbeid

Styret vedtok en ny kommunikasjonsstrategi for klubben mars 2016. Hovedtrekkene i denne
strategien er synlighet, åpenhet og profilering. Styret oppfatter informasjonsflyten mellom styret, SU
og lagledelsen som god gjennom 2016. Eksternt er klubbens profilering forsterket i 2016 gjennom vår
Facebook-side, @Sverresborghandball. Publisering av nyheter som viser klubbens aktiviteter er viktig
for å vise frem klubben og bredden vår. Vi ønsker å vise at alle er velkommen til Sverresborg Håndball
- Håndball er gøy. Nettsiden til Sverresborg Håndball har vært korrekt oppdatert med
kontaktinformasjon og rutiner i klubben for lagene, sportslig utvalg og styre.

Spesielle saker

Hallfordelingen for sesongen 2016/17 – Styret i Sverresborg IF Håndball tok initiativ til å forkaste
hallfordelingsforslaget som ble fremlagt av NHF Region Nord. Manglende innrapportering av lag i
dobbel serie fra andre klubber medførte Sverresborg ville miste 1/3-del av halltiden sammenlignet
med sesongen 2015/16. I samarbeid med Byåsen Håndball og Tiller frontet vi saken i
hallfordelingsmøtet og det fremlagte forslaget ble forkastet. Nytt hallfordeling ble utarbeidet og
styret i Sverresborg IF Håndball er fornøyd med resultatet. På grunn av stenging av Åsveihallen, og en
krevende halltildeling, vedtok styret imidlertid å kjøpe 3,5 timer i Nidelvhallen for å kompensere for
redusert/ukurant/mistet treningstid sesongen 2016/17, dette etter innstilling fra sportslig utvalg.
I 2016 har stenging av Åsveihallen pga. vannskade vært utfordrende i forhold til våre aktiviteter
(arrangementer og rekruttering). Sverresborg IF Håndball var vært representert i flere møter med
Trondheim Kommune både som hallansvarlige og som følge av situasjonen som oppstod på grunn av
vannskaden.
Sverresborg IF Håndball har vært representert på Regionstinget i NHF Region Midt-Norge 21.-22. Mai
hvor sammenslåing av Region Midt-Norge og Region Nord var hovedsak. I tillegg har Sverresborg IF
Håndball vært representert på Region Nords Håndballforum 4.-5. November sammen med 120 andre
klubber i regionen. Her var klubben nominert til 3 av 9 begeistringspriser, årets arrangørklubb
(Fart&Glød), årets dommerpar, og hovedprisen årets begeistrer. Sverresborg IF Håndball vant pris for
årets dommerpar (Håkon Aksdal og Eivind Holager) og årets begeistrer (Øystein Bangsund). Styret
uttrykker glede og stolthet over dette. Klubben har også vært representert på alle sonemøter i regi av
NHF Region Nord og deltatt på flere samarbeidsmøter med andre klubber og Sør-Trøndelag
Idrettskrets. Tema for samarbeidsmøtene har vært økonomi i toppidretten, spilleroverganger og
seniorsatsing.
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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 klubben visjonen 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.

Klubbens felles aktiviteter

Reisecup – I 2016 ble Rosecup i Molde valgt som felles reisecup. Cupen ble valgt på bakgrunn av at
det det er en godt innarbeidet bredde-cup med årsklasser t.o.m. 18 år. Dessverre ble den eldste
årsklassen (J/G 18 år) kansellert pga. for lite påmeldte lag 2 uker før avreise. Vi reiste allikevel med
230 barn og ungdommer fordelt på 18 lag som er en betydelig økning i forhold til reisecupen i 2015.
For inneværende sesong (2017) er Yngres cup på Elverum valgt som reisecup 21.-23. April. Styret
dekker påmeldingsavgift og busstransport for deltakende lag.

Treningssamling på Orkanger

Sesongen 2016/17 startet som vanlig med felles treningssamling på Orkanger første helg etter
skolestart (19.-21. August). Arrangementsansvarlig for årets samling var J/G 03/04 som sammen med
250 sverresborgere, pluss hospiterende lag fra Byåsen og Kolstad, gjorde samlingen til en fantastisk
kick-off på sesongen. Våre 10-åringer kom som vanlig på besøk og deltok på samlingen hele lørdagen.
Det ble avholdt trenerforum for alle trenere i klubben på lørdag. Styret anser samlingen som
velorganisert og godt gjennomført av arrangørene. Treningssamlingen i forkant av neste sesong
arrangeres av J/G 04/05. Styret ønsker at også seniorlagene i klubben deltar på søndagen med
treningskamper for å vise seg frem for resten av klubben. Orklahallen og Orkanger ungdomsskole er
bestilt for samlingen.

Dugnader

Vi har gjennomført følgende fellesdugnader i klubben:





*

Vertskap i Åsveihallen (vakthold og administrasjon) )
**
Veteran-NM (hallansvarlig, sekretariat, kiosk) )
Nidarødugnad (stoler/pulter opp og ned i eksamensperioden)
Enjoy (bonuskort)

*

) Her bemerkes at vakthold i Åsveihallen pågikk kun frem til juni 2016 hvor Åsveihallen ble stengt på
grunn av vannskade resten av året for ordinære treninger. Vi fikk imidlertid tilgang til en redusert
hallflate i desember for våre yngste lag. Avtalen med Trondheim kommune om hallansvar i
Åsveihallen ble sagt opp med 3 måneders varsel i september på grunn av stenging av hallen.
Sverresborg håndball mottok økonomisk oppgjør fra Trondheim kommune i henhold til kontrakt ut
året. Sverresborg Hoops (basket) har hatt 1/7-dels tilsynsansvar i Åsveihallen.
**

) Veteran-NM blir arrangert i Trondheim hvert 3. År og nok en gang ble Sverresborg håndball valgt
som partner-/dugnadsklubb. Årets dugnad ble gjennomført med ca. 200 frivillige fra alle lag i klubben
og vi har fått meget positive tilbakemeldinger på gjennomføringen fra NHF Region Nord.
Dugnadsansvarlig for Veteran-NM på vegne av Sverresborg håndball var Grete Lianes.
Dugnadskomitéen bestod for øvrig av Hege Bjørke, Jorid Solem og Tore A. Østerlie. Styret ønsker å
takke alle som bidro til en vellykket gjennomføring. Dette er en stor dugnad for oss. Dessverre ble
inntekten redusert i forhold til 2013 noe som skyldes at NHF Region Nord reduserte antall kamper i
utehallene og flyttet disse til Trondheim Spektrum. Dette medførte reduserte dugnadstimer og
redusert kiosk-salg.
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Arrangement
 Fart & Glød - har vært arrangert to ganger i 2016. 13.-14. Februar i Åsveihallen og 12.-13.

November i Munkvollhalllen. Arrangementet har vært arrangert i flere år av Sverresborg G01
og i 2016 ble det satt rekord i antall kamper og besøkende. Siste arrangement hadde vi 23
kamper og over 700 besøkende i Munkvollhallen. Styret takker arrangørene for suverene
arrangement som samler hele klubben i løpet av en helg.



Minihåndballturnering – ble avviklet 6. Mars 2016 i Åsveihallen. Dette er første gang på
lenge vi har arrangert turnering for de yngste spillerne. Dette ble en meget vellykket og
populær turnering hvor vi måtte si stopp for antall deltakere. Vi hadde faktisk venteliste fra
lag som ville delta her. Turneringen ble gjennomført av J05/06 og primus motor for
arrangementet var Mona Dahle og Henning Langlete. Styret takker arrangører og
initiativtakere for fantastisk innsats og gjennomføring.



Felles rekrutteringsdag for SIF – 4. Juni ble det arrangert ”åpen dag” i regi av

Sverresborg IF. Her inviterte vi 6- og 7-åringer fra Nyborg, Ila og Åsveien skole for lek og
moro med fotball, basketball og håndball. Uten- og innendørs aktiviteter trakk omtrent 80
barn til arrangementet. Styret takker alle arrangører og instruktører for innsatsen.

Laglederforum / Trenerforum / Koordineringsmøter

Det har vært avholdt 1 laglederforum og 1 trenerforum i 2016 (Orkanger) samt sommeravslutning i
klubbhuset for trenere og lagledere. I tillegg har det vært 1 jentekoordineringsmøte (høst) og 2
guttekoordineringsmøter (vår og høst).
Guttekoordineringsmøte med klubbene i Trondheim Vest (Sjetne, Kolstad, Byåsen, National,
Sverresborg) har vært avholdt 2 ganger (vår og høst). Klubbens guttekoordinator, Gunnar Leikvam, er
initiativtager til koordineringsmøte. Styret verdsetter dette arbeidet og anser det som svært verdifullt
å ta vare på håndballens guttemiljø også utenfor egen klubb.

Lag og spillere i Sverresborg Håndball

Klubben har lag i alle årsklasser fra 2009 og oppover til senior både på jente- og guttesiden.
Rekrutteringen er god og sportslig utvalgs rekrutteringsansvarlig har jobbet tett sammen de yngste
lagene for å skape et gode og levedyktige miljøer. Styret er godt fornøyd med rekrutteringen og
jobben som gjøres for å etablere lagene. Styret har i samarbeid med sportslig utvalg jobbet med å
etablere mentorordninger for nye og ferske trenere og lagledere. Mentorordningen blir implementert
i primo 2017. Målsettingen er å skape trygghet i gruppene for ikke å være så sårbar når man er ny i
klubben.

Lag og spillere

Vi har 48 lag påmeldt i seriespill, herunder lokal-serie (TrønderEnergi-serien), regionserien (G16 og
J/G18) og divisjonsspill (Damer/Herrer senior). G16 har kvalifisert seg til Bring-serie 2. Halvdel av
sesongen 2016/17.
Fra og med sesongen 2016/17 ble 2. Divisjon nasjonal serie og inngår i NHFs Topphåndballsatsing.
Våre seniordamer spiller i 2. Divisjon avd. 4. I tillegg har vi et 3. Divisjonslag i avd. 2 for damer og 3.
Divisjon avd. 1 for herrer.
Antall spillere pr. 31.12.2016
6-12 år *)
Jenter
124
Gutter
82
Totalt
206

13-19 år **)
117
86
203
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13
12
25

26 år og eldre **)
5
8
13

Totalt
259
188
447
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*) Tall fra lagenes årsrapporter for 2016
**) Ant. spillere med betalt lisens i 2016
Medlemsutvikling (pr. 31.12)
2014 *)
2015 *)
Jenter
241
268
Gutter
184
205
Totalt
425
473
*) Manuelt rapportert, dvs. før elektronisk idrettsregistrering (https://mi.nif.no/)
**) Tall fra Idrettsregistreringen, Klubbadmin (https://ka.nif.no/)

2016 **)
327
250
577

Styret henviser til lagenes egne årsrapporter for aldersspesifikke sammensetninger og aktivitet.

Partner-/prestasjonsklubbavtaler og samarbeidsavtaler
Kolstad Håndball (Herrer) – SIF er partnerklubb
Meldal Håndballklubb (Damer) – SIF er prestasjonsklubb
Klæbu Håndballklubb (Damer) – SIF er prestasjonsklubb

For 2. Halvdel av sesongen 2015/16 hadde vi samarbeidsavtale med Nidelv (G02) og
Nationalkameratene (J01 og J03). Disse er avviklet før sesongen 2016/17 da både Nidelv-guttene og
National-jentene meldte overgang til Sverresborg før sesongstart.
For sesongen 2016/17 har vi på guttesiden samarbeidslag med Kolstad (G02). I tillegg har vi et fullt
integrert treningssamarbeid med Byåsen (G05) og National (G06), men ikke samarbeidslag.

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.
På årsmøte i 2016 ble det vedtatt en overordnet strategiplan for sportslig utvikling i Sverresborg
Håndball. Denne planen inkluderte også en handlingsplan med en rekke tiltak. Et viktig virkemiddel
for å følge opp planen har vært et aktivt sportslig utvalg med tett samarbeid mot lagene og styret.
Mentorordning for trenere, mål om opprykk til 2. Divisjon for senior herrer og å beholde 2.
Divisjonsplassen for senior damer er viktige punkter som har vært fulgt opp. Handlingsplanen er
under kontinuerlig utvikling og styret er godt fornøyd med den sportslige utviklingen i klubben både
på topp og i breddesatsingen vår.

Trenersituasjon og trenerutvikling

Det har vært enkelte trenerbytter i 2016 men trenersituasjonen har vært god og stabil i 2016
gjennomgående for alle lag. Det er spesielt gledelig at klubbens egne spillere fra de eldste årsklassene
bidrar som trenerressurser hos de yngre. Styret verdsetter dette arbeidet som viser at spillere også
tar ansvar utover eget lag.
Klubbens yngste årskull ( < 14 år) baseres fortsatt på foreldretrenere. Mange foreldre har gode
forutsetninger for å være gode håndballtrenere og dette ønsker vi å fortsette med. Det aller viktigste
under oppstart av et nytt lag er å trives sammen med egne og andres barn i treningssituasjon.
Klubben har imidlertid en målsetting om å få flest mulig til å delta på minihåndballtrener-kurs og
styret har gjennom 2016 annonsert kursene som avholdes i regionen. Dette er også i tråd med
klubbens sportslige strategiplan om ønsket trenerutvikling.
Fra alderstrinn 14 år og oppover er hovedtrenere i hovedsak basert på eksterne trenerressurser. I og
med omleggingen av 2. Divisjon ble ny hovedtrener hentet inn på damesiden. Pål Cappelen har vært
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en viktig ressurs for å bygge et nytt lag med ny treningskultur på seniornivå. Han har
hovedtreneransvaret for gruppen 18 – senior på jentesiden. I denne gruppen er det i tillegg 4
trenerressurser.
For senior-herrer har Benjamin Berge vært hovedtrener for 3. Divisjons gutta og har i tillegg fungert
som trenerressurs for G16/18. Målsetting om opprykk til 2. Divisjon senior for kommende sesong.
Samtlige trenere for guttelagene 14 år og oppover har deltatt i trenersamarbeid med Kolstad håndball
fra og med sesongen 2016/17..
Styret utrykker ønske ovenfor SU om faste tidspunkter for trenerforum 2 ganger i året.

Lagenes status pr. 31.12.2016

2. div damer beholdt plassen sesongen 2015/16 og pr. 31.12.2016 er laget på 4. Plass i nye 2. Divisjon.
Stor sportslig utvikling i laget.
3. div. Herrer endte på 2. Plass sesongen 2015/16 og topper tabellen pr. 31.12.2016 hvor
målsettingen er opprykk til 2. Divisjon for sesongen 2017/18.
I breddesatsingen (6 – 18 år + 3. divisjon damer/herrer) har klubben en svært god sportslig utvikling
på guttesiden. Spesielt fra G-14 år og oppover har samarbeidet med Kolstad Håndball vært positivt og
bidratt til gode utviklingsmiljø. Gutter 2001 ble regionsmestere for sesongen 2015/16. Guttemiljøene
for de yngre årsklassene (< 13 år) er vesentlig mer skjøre enn på jentesiden der spillegruppene er
større. Det er gledelig at SU greide å reetablere G-2007 før sesongen 2016/17 og at dette i tillegg har
vært en voksende gruppe med stor entusiasme. Styret gir stor honnør for dette arbeidet.
Trenersiden er forsterket på jentesiden og det er en positiv sportslig utvikling med målsetting om å
kvalifisere seg til regionsserien for J16/18 sesongen 2017/18. J18 kvalifiserte seg til regionsserien for
sesongen 2016/17.
For de yngste lagene hadde vi fin utvikling og god rekruttering 2 . halvdel av sesongen 2015/16. Det
har vært en betydelig utfordring at Åsveihallen har vært stengt siden sommeren 2016 i forhold til
spillerne og guttesiden har signalisert at det påvirker motivasjonen. Dette gjelder både for å få gutta
på trening, men også for rekrutteringen. Styret kan ikke gjøre annet enn å ta dette til etterretning og
jobbe med å få gode tider i gymsalene i vår skolekrets. Det er klare føringer både fra Trondheim
kommune og NHF som særforbund at de yngste spillerne bør trene i nærmiljøet sitt. Styret
oppfordrer alle trenere og foreldre til å motivere for gymsaltrening så lenge Åsveihallen er stengt. Det
er mye godt treningsarbeid som kan gjøres på små flater.
Den største utfordringen, både sportslig og økonomisk, for lagenes aktivitet har vært på damenes
seniorsatsing (fra J18). I og med at 2 divisjon har blitt en nasjonal serie medfører dette store
utfordringer både sportslig og økonomisk. Det ble derfor etter sesongen 2015/16 etablert en egen
administrasjon for denne treningsgruppen bestående av Terje Mjøen og Endre Storholt. Det ble
hentet inn ny trener og flere nye spillere for å håndtere de sportslige utfordringene. Styret har tett
dialog med administrasjonen og laget har pr 31.12.2016 et negativt resultat.
Henviser for øvrig til lagenes årsrapporter for lagsspesifikke aktiviteter.

Dommersituasjon

Klubben har 17 aktive dommere fordelt på 10 jenter og 7 gutter.
Rekrutteringen har vært tilfredsstillende og 7 stk har gjennomført barnekampleder kurs i samarbeid
med NHF Region Nord for årets kull (J/G f. 2001).
*

Dommernivå )
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BKL: 9 stk
DT1: 5 stk
DT2: 2 stk
DT3: 1 stk
*

) BKL=Barnekampleder, DT=Dommertrinn

Et seniorpar (Håkon Aksdal og Eivind Holager) er uttatt til NHF Region Nords satsning for
seniordømming. Ett par (Ane Helland Arntsen og Oda Talgø Årdal) er med i utviklingsgruppen til NHF
Region Nord. Det er ønskelig at flere dommere tar steget opp fra BKL til minimum DT1. Å utvikle
dommerstanden i klubben er svært viktig for klubben og for idretten. Uten dommere – ingen kamper.
I tillegg er det viktig for klubben å unngå gebyr fra NHF Region Nord for ikke å bidra med nok
dommere. Styret takker dommerkontakt og dommerkoordinatorer for godt utført arbeid i 2016.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Det er vært stor aktivitet i klubben gjennom 2016. I forhold til målene satt i strategi-og
aktivitetsplanen for året er det styrets oppfatning at både aktiviteten og utviklingen er i tråd med
klubbens målsettinger. Klubben har vist god vekst både i antall lag og aktive de tre siste årene.
Styret bemerker at aktivitets- og tiltaksplan er under kontinuerlig evaluering av sportslig utvalg. Styret
uttrykker stor takk til SU for arbeidet gjennom året.

Økonomi

Gjennom 2016 har det vært noen usikkerhetsmomenter blant annet som følge av oppsigelse av
tilsynsavtalen i Åsveihallen samt økonomien tilknyttet damer senior.
I forhold til tilsynsavtalen bemerkes det at Trondheim Kommune vil gi Sverresborg IF Håndball ny
kontrakt på så snart hallen er i normal drift igjen. Stenging av Åsveihallen etter 31.12.2016 vil
redusere klubbens inntektsside i 2017.
Styret har hatt tett oppfølging både av styrets og lagenes økonomi gjennom hele 2016 og har god
kontroll på økonomien.
Status økonomi pr. 31.12
Driftsinntekter (samlet)
Driftskostnader (samlet)
Årsresultat (samlet)
Egenkapital
Guttehåndballfond
Tot. EK (samlet)

2014
1 847 498
(1 713 227)
134 271
862 806
92 580
955 386

2015
2 179 299
(2 108 582)
70 717
933 524
94 262
1 027 786

2016
3 290 103
(3 063 633)
227 985
1 161 509
83 213
1 243 722

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 ikke utbetalt styrehonorar til klubbens styremedlemmer i 2016.
Det henvises for øvrig til vedlagte årsregnskap for Sverresborg IF Håndball.
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--- • --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.
--- • ---

Signaturer
Trondheim, 09.02.1017

Tore A. Østerlie
Leder

Rannveig T. Storeng
Styremedlem

Lena Seternes
Styremedlem

Lena Seternes

Nestleder

Monica Røstad

Styremedlem

Grete Lianes

Styremedlem

Tonje Mandal
Styremedlem
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