Referat fra Workshop og styremøte i håndball
Dato: 03.03.2021
Sted: Charlottenlundhallen
Tilstede: Geir Jarle Sirås, Elin G, Hege Talmo, Frode, Ann-Karin Henriksen, Ingrid Ramberg,
Heidi Sandø, Erlend Sagosen, Per Dypvik, Roy Aresvik, Christian Walsø
Frafall: Heidi Løvaas,
Referent: Elin
Neste møte:
Agenda:
1. Innledning status og målet med møtet
2. Strategiplan
3. Sportslig rammeplan
4. Spillerutvikler fra års trinnene 13 år for jenter og gutter
5. Prosess med ny sportslig leder/utvalg/ behandles som styresak med styrets
medlemmer
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Tekst
Ansvarlig
Innledning status og målet med møtet:
Alle
Bakgrunnen for møtet er å legge en ny strategi for håndballavdelingen.
Toppstyret ønsket ikke å fortsette organisering med eget styret for
toppsatsning og ønsket en sammenslåing for håndballavdelingen. De siste
sesongene viser til stor arbeidsmengde i arbeidsoppgaver for toppstyret.
Mange av oppgavene er nå delegert til de fast ansatte i klubben.
Toppsatsningen krever en større profesjonalisering og tydeliggjøring av
organisering/oppgavedeling både med frivillige og faste ansatte.
Situasjonen med sammenslåing og pandemi har påvirket prosesser for
utvikling i klubben.
Målet med møtet er å starte prosesser for å igjen å få på plass organisert
styre og sportslig utvalg med oppgaver basert i felles strategi og sportslig
rammeplan.
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Strategiplan
Styret
Det har i prosessen med sammenslåing av styrer vært jobbet fram et
utkast for strategiplan for Charlottenlund håndball. Denne viser til våre
verdier og hvordan vi må organisere oss for å oppnå våre mål. Visjonen
vår om flest mulig, lengst mulig og best mulig er fremdeles gjeldende for
vår klubb. Hva dette innebærer trenger bearbeides i sportslig utvalg og
tilpasses kull etter gitte forutsetninger.
Charlottenlund håndball skal være en klubb med satsning på både topp og
bredde. Det er ønskelig at vi etablerer et tilbud for både de som ønsker og
har forutsetning for å satse og de som ikke ønsker/har mulighet til dette.

Frist
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For å kunne lykkes med toppsatsning er vi avhengige av å ha store kull
med gode utviklingsmuligheter. Her ønsker klubben å tilby spillutvikler fra
kullene 13 år og oppover. Dette blir også en strategi for utvikling og
beholde spillere i aldersbestemte klasser.
For å kunne satse må klubben jobbe mot en økende profesjonalisering.
Strategiplan slik den foreligger besluttes å brukes i videre arbeid for
utvikling av klubben.
Sportslig rammeplan
Styret og
Sportslig rammeplan slik den foreligger i dag brukes som rammeverk og
Sportslig
basis for videre utvikling. Det skal gis tilbud om satsning og bredde på alle utvalg
kull fra 13 år etter overgang til ungdomsidrett. Målet om Bring og Lerøy
fra 16 år beholdes slik som i dag. Rammeplanen utvikles i samarbeid med
styret.
Mandat og organisering av spillutvikler delegeres til sportslig utvalg for å
etablere et tilbud til spillere fra 13 år ved oppstart til ny sesong
2021/2022. Styret ansetter spillutviklere i klubben.
Det er viktig å skape eierskap og kultur for sportslig rammeverk. Sportslig
utvalg får oppgaver for å innarbeide kultur for dette gjennom trenerforum
og utvikling / kompetanseheving av klubbens trenere.
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Styret vil skape kultur for dette ved å møte på kullenes foreldremøter.
Klubben må jobbe med sportslig rammeverk i møte med foreldre for å
skape en god forståelse og kultur.
Organisering av styret og sportslig utvalg må gjenspeile oppfølgning av kull
og skape bedre rammebetingelser for samarbeid mellom kullene. Sportslig
utvalg delegeres oppgaven med å se på mulige tiltak for å styrke
samarbeid mellom kull.
Spillutvikler
Styret
Besluttes som et viktig verktøy for utvikling av spillere i klubben. Styret og
sportslig utvalg mener også at dette tiltaket kan hindre frafall gjennom
ungdomsidretten. Dette er budsjettert for 2021. Men følges opp for
vurdering av hvordan denne økonomiske utgiften kan finansieres over tid.
Ny sportslig leder:
Styret
Vi takker vår mangeårige sportslige Erlend Sagosen for den gode og store
jobben han har gjort for vår klubb. Ønsker også lykke til med nye
utfordringer i trenerjobb i Kolstad (samtidig med trenerjobben for G07).
Han fortsetter som rådgiver i sportslig utvalg frem til 1/6-21.
Saken om ny styreleder styrebehandles av styrets medlemmer unntatt
Ann Karin Henriksen.
Etter prosess med etterspørsel og interesse for rollen som sportslig leder
for Charlottenlund bredde var det to kandidater som viste interesse for
oppgaven. De aktuelle kandidater var Gunnar Lian og Ann Karin Henriksen.
Det har blitt foretatt intervju av de aktuelle kandidater. Styret innstiller
Ann Karin Henriksen som ny sportslig leder og ønsker at Gunnar Lian tilbys
styrets representant i vårt sportslige utvalg.

