
 

 

 

Årsmelding fra styret i Håndballens Venner 01.01.20- 31.12.20 
 

 

 

 

Styrets sammensetning i 2020: 

Leder:   Sigvard I R Magelssen 

Nestleder:  Ann Åse Baustad 

Kasserer:  Liv Berger 

Sekretær:  Aase Vedul-Moen 

Styremedlem:  Niels Christian Stephansen 

Varamedlem:  Arve Vasskog 

 

 

 

Valgkomite: 

Leder:   Morten Kolstø 

Medlem:  Brit Lundegård 

 

 

Revisor:  Heidi Løvbrekke 

 

 

 

Styremøter: 

I dette annerledes-året har det kun vært 1 fysisk møte- i juli 2020 rett etter årsmøtet i 

Larvik. Ellers har det foregått kommunikasjon via e-post mellom styremedlemmene  

Utover høsten 2020 ble det etter hvert nedstengt mer og mer, og det var ikke mulig å 

kunne møtes fysisk. 

 

Arrangement:  

Ingen felles turer er gjennomført siden VM i Japan desember 2019. Pandemien har satt  

en stopper for dette. Selv om det har vært arrangert mesterskap har det ikke vært lov å 

ha publikum.  

Styret har i samarbeid med Let`s Travel arbeidet med å lage tilbud til medlemmene for 

å delta på EM-kvinner 2020 i desember. Men i oktober ble det bestemt at det ville bli 

et arrangement uten publikum.  

Håndball-VM 2021 for menn i Egypt januar 2021 ble også arrangert uten publikum. 

Arbeidet med tur til Spania VM kvinner i Spania desember 2021 er under planlegging. 

 

 



Økonomisk status:  

Medlemmer  pr 01.01.2020:     623                                                                                

Innmeldte 2020:      121                                                                                                                   

Innbet. kontingent 2020 koblet som husstandsmedlem           -2                                         

Utmeldte 2 020                                         -54                            

Purring siste varsel        -14                                       

Ikke betalte er fjernet 31.12.20      

 …………………………………………………………………..                                   

Totale medlemmer      674     

…………………………………………………………………..                                 

Purret 26.12.20       (ikke slettet)            158 

    

Resultat for Håndballens Venner for 2020 ble: kr. 147 690,67                                   

Regnskap for 2020 er revidert og godkjent.                                                                                 

Håndballens Venner bruker lite penger på sitt indre liv. Styremøter og årsmøter blir 

arrangert på billigst mulig måte. Det er medlemmene som har prioritet.    

 

Styret håper at VM 2021 for kvinner i Spania kan gjennomføres med publikum- og at 

Håndballens Venner blir å finne på tribunen.  

 

 Takk til våre samarbeidspartnere!  

Gjensidige AS, Let`s Travel, Protektiv AS, PH Madison.   

 

10.03.2021 

 

Styret i Håndballens Venner. 


