
 

 

 

 

 

 

FROLAND HÅNDBALL 

ÅRSMØTE 

 

Sted: Klubbhuset  

Torsdag 18.02.21 kl. 18:00 (Husk påmelding!) 

 

Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling.  

2. Valg av referent, sekretær og 2 personer til signering av referat.  

3. Styrets årsberetning 

4. Lagenes årsberetninger 

5. Regnskap 

6. Fastsettelse av treningsavgift 

7. Budsjett 

8. Valg 

 

 

  

Froland 04.02.21 

Styret 

  



 

 

 

Styrets beretning 2020 - 2021 

Styret har i perioden siden forrige årsmøte avholdt 7 styremøter. Styrets hovedfokus denne sesongen 

har i år vært på følgende saker: Økonomi, daglig drift (Covid-19 situasjon), klubbhuset og 

barnekampveiledere.  

Økonomi:  

Vi gjør opp regnskap med 83 781,- i pluss i motsetning til i fjor med 779,- i minus. Dette året har vi 

fått inn så godt som alle treningsavgiftene, dette ble 72 398,-.  

Vi har også hatt store lotterier hvor vi fikk inn 155 626. Dette året har vi fått inn mindre i 

sponsorinntekter. 47 000,- mot 63 000,- i 2019.  

Daglig drift: 

Pr. i dag har vi ca. 100 registrerte spillere fordelt på 11 lag fra 2014-årgangen til Kvinner Senior. Dette 

er mindre enn forrige sesong. Vi har hatt 2 guttelag som er oppløst. Vi har slitt denne sesongen med 

flere av lagene pga frafall av spillere.  

Mye av fokuset denne sesongen har vært Covid-19, ulike retningslinjer, endringer i muligheten for 

trening og kamp og andre sosiale arrangementer. Vi har allikevel klart å gjennomføre 

sommeravslutning på Osevollen 17.06, styret sto for grilling. Vi har byttet det gamle kjøkkenet med 

ett nytt IKEA-kjøkken, gjort av styret på dugnad.   

Klubbhuset: 

Vi har i år fått på plass ett sportslig utvalg som har gjort en god jobb med å redigere og ferdigstille 

sportslig plan for Froland håndball. Vi har laget vår egen klubbhåndbok, den er snart klar for 

publikasjon.  

Barnekampveiledere: 

Vi har i år arrangert kurs for 12 stk. født 2005 og 2006, men de har dessverre ikke hatt så mye praksis 

enda.  

 

Styrets sammensetning i perioden som har vært 

  

  

Leder: Lin Iren Leikvangen Dugnadsansvarlig: Katrine Andersen  

Nestleder: Hilde S. Aaberg Materialforvalter: Lars Jacob Woie 

Kasserer: Tone Evensen Lagkontakt: Signe- Lill Abrahamsen- Aanonsen  

Sekretær: Stig Arne Hanssen Sponsoransvarlig: Per Arne Tønnessen  

Dommerkontakt: Tine Klemmetsen  



 

 

 

 

ÅRSRAPPORT FROLAND HÅNDBALLS DOMMERGRUPPE 

Å rekruttere dommere og beholde disse har fortsatt høy prioritet fra styret. Håndballen har arbeidet 

målbevisst med dommergruppen over flere år, både for å unngå ekstrautgifter fra NHF RSVN, men 

også som et tiltak for de som ønsker en pause fra aktivt spill eller som ekstra trening i spillforståelse 

for spillere som ønsker å forbedre seg.  

Vi er fra Norges Håndballforbund pliktig å stille med ETT dommerpar som dømmer 20 kamper pr. 

sesong for hvert lag som spiller serie fra 12 år og opp. Mindre enn det vil medføre tilleggsutgift på kr. 

5,600,- pr. lag og mer enn det vil gi tilsvarende i økt inntekt for gruppen.  

Vi har i inneværende sesong hatt følgende aktive dommere: 5 dommer 1 og 13 barnekamp 

dommere. Disse dømmer fra 2. div, Lerøy/Bring-serie til seriekamper J/G.  

Vi hadde også ett dommerpar som var i satsningsgruppen frem til de flyttet bort grunnet 

militæret/skole høsten 2020. Den ene av disse står som forfallsdommer, men har per dags dato ikke 

dømt noen kamper i sesongen (denne trenger ikke å ha 20 kamper på en sesong).  

Denne sesongen er spesiell da mye av spillet har vært avlyst/flyttet grunnet Covid19. Jeg antar dette 

vil bli tatt hensyn til når sesongen er over og regionen skal gå over regnskap på antall dømte kamper 

per dommer.  

Dette påvirker også dessverre hvor mye øvelse våre nye dommere har fått.  

De som har tatt barnekamp dommer kurset har fått dømme på turnering på stor bane, dette 

gjennomførte de sammen med de som har dommer 1 og litt mer erfaring. Jeg opplevde at dette var 

en god måte å gjøre de nye trygge på.  

Vi har i klubben hatt 12 gutter og jenter (født 2006) og 1 jente (2005) som har tatt barnekamp 

dommer kurset høsten 2020. I tillegg var det 2 jenter (2005) som har vært barnekamp dommere i ett 

par år som tok Dommer 1 kurset på samme tid. Vi fikk dispensasjon fra regionen til at de kunne ta 

kursene selv om de etter gjeldene regler ikke er gamle nok. Man skal etter reglene være 15 år for å ta 

barnekamp dommerkurs og 16 år for å ta Dommer 1. Froland har en historie med å følge opp 

dommerne sine godt og dette ble vektlagt når vi fikk dispensasjonen.  

Som dommeransvarlig har jeg deltatt på to møter med dommersjef NHF Region SørVest (sammen 

med de andre som er dommeransvarlig i vår sone) og det har vært avholdt oppstartmøte før sesong 

med alle dommere (dommeransvarlig fra klubbene fikk ikke delta på dette grunnet Covid19). I tillegg 

har jeg vært tilstede på kursene vi har avholdt (inkludert praksis hvor vi var så heldige å få Svein Erik 

Andersen med oss for å observere) og på de turneringene som har vært. Har også forsøkt å få med 

meg seriekampene der Froland sine dommere dømmer. Ser spesielt viktigheten av å være tilstede 

der det er «ferske» dommere for at de skal kjenne på en trygghet. Har også opplevd å måtte snakke 

til trenere for oppførsel mot de nye dommerne. I sånne situasjoner ser man viktigheten av at vi er 

tilstede og følger opp. 

 Vi har Facebook gruppe for dommerne våre, men vi har sett at dette er et medie for oss voksne. Vi 

har derfor opprettet Grupper på Snap, en for barnekamp dommerne og en for de som har dommer 1. 

Det viser seg at dette er en arena hvor man lett kan kommunisere.  



 

 

 

 

Det er i år ikke gjennomført noen dommersamling i klubben, noe som anbefales at man har en før jul 

og en før sommersesong. Håper restriksjonene letter etter hvert og at det kan gjennomføres en slik 

før sommeren 2021. 

Jeg har i samarbeid med tidligere dommeransvarlig Viggo Opheim vært involvert i Froland sitt 

dommeropplegg de siste 2-3 årene og må si at det er en glede å jobbe med dommerne. De gjør en 

kjempejobb for klubben. Jeg går nå ut av Froland Håndball sitt styre og slutter dermed som 

dommeransvarlig, men jeg vil selvfølgelig være tilgjengelig for min arvtager om det skulle være noe 

(stort eller smått).  

Våre dommere: 

Dommer 1: Andrea Fyhn Hushovd, Ingvild Fyhn Hushovd, Mathea Valderhaug Blindheim, Vilde 

Klemmetsen og Jan Fredrik Steine (Malin Klemmetsen – Forfallsdommer).  

Barnekamp dommere: Oline Haugaas Alne, Linnea Nordbø, Emma Wroldsen, Elise Stømne, Jenny 

Venemyr, Ida Råna, Hanna Østebøvik, Hedda Neset Lysvoll, Amalie Rasmussen, Finn G. Løberg, 

Leander Homstøl, Andreas Leikvangen, Malin Abrahamsen Aanonsen.  

Dommeransvarlig: Tine Klemmetsen 

  



 

 

 

 

Årsrapport for jenter f. 2014 

Trenere: 

Ida Svensen 

Mathea Valderhaug-Blindheim 

 

Oppmann: 

Linda Merethe Solheim 

Gunn Merethe Karlsen 

 

Antall spillere: 5 

 

Litt om laget: 

Det fikk startet opp en liten gruppe ivrige jenter i høst. Ei som har sluttet, og ei som har 

begynt.  Det ser ut som om de har det gøy på treninger, og sier de gleder seg til de skal på 

trening. 

Treninger: 

Tirsdag fra 16.30 - 17.30 

Spillerutvikling: 

De øver på ballhåndtering, leker mange leker med ball i handa. I tillegg har de hatt en 

trening hvor de gikk gjennom regler og oppsett for hvordan spille kamp. Det håper jeg de 

kan fortsette med på flere treninger. Øvet seg på hvor mange steg de kan ta, og kaster også 

ball seg i mellom.  

Deltakelse på turneringer/cuper: 

På grunn av covid-19 situasjon, har ikke laget fått hatt noen turneringer enda. De hadde en 

intern miniturnering sammen med 2.og 3. klasse, der de fikk lov til å spille litt kamper, og 

lagene ble blandet på tvers av trinnene. Det syns det var kjempegøy, og kunne nok fristet til 

gjentakelse mot sommeren, dersom situasjonen forblir uendret.  

 

 

Mvh.  Gunn M. Karlsen (ref) 



 

 

 

ÅRSRAPPORT for aldersgruppen født i  2013 

Trenere: Maja Selde Ramse -  Anders Landsverk          

Oppmann:   Liv Margareth Gravdal  

Antall spillere:   

Anna Isabell Fiuren, Mathea Landsverk, Leah Aasheim, Mathea Risdal, Aurora Brobakken, Mathias 

Ramse, Lilly Sofie Ramse, Emma Sofie Gravdal, Emma Leirvåg. 10 Spillere.  

Litt om laget. 

Vi har blitt en stabil gruppe med spillere. Vi varierer mellom 7 – 10 spillere på hver trening. I løpet 

av året har vi rekruttert 7 spillere. Vi har tanker om å legge opp til flere samlinger ved siden av 

håndballen. For på denne måten få flere til å ønske å bli med.   

Treninger:  

Vi har fokus på mye lek, stor variasjon og mestring. Vi prøver å ha mest mulig ball med oss i alt vi 

foretar oss på trening. Vi ønsker å bedre koordinasjon, kast og mottak og skudd. Vi trener også på 

hvordan vi skal være på banen under kamp.  

 

 

  



 

20/21  

 

 

ÅRSRAPPORT for aldersgruppen født i 2012  

Trenere: Malin Abrahamsen Aanonsen og Finn Løberg  

Oppmann: Stig Arne Hanssen  

Antall spillere: Det er pr 1.feb 2021 registrert 6 spillere på laget  

Litt om laget. Vi har mistet flere spillere de siste årene og sliter med å få inn nye. De unge trenerne 

har gjort en god jobb og vi samarbeider med 2013 laget på deler av treningene.  

Treninger: Tirsdager fra 16.30 til 17.30 Spillerutvikling:  

Turneringer/cuper: Alt avlyst på grunn av Covid 

Seriespill:  

Andre arrangementer: Vi arrangerte «mini turnering» med deltagere fra 2012-2013-2014 i desember 

2020. Det var en fin juleavslutning med premier, kaker og brus. 

  



 

 

 

 

ÅRSRAPPORT MIX 9 ÅR, FØDT 2011 

 

Trener Karoline Evensen .  

Oppmann katrine Andersen .  

Vi er mellom 15 og 17 spillere. Dette laget trener på onsdager fra 17.30 til 18 . Er et sammen sveiser 

lag der ingen blir holdt utenfor og spille gleden er stor . Er desverre bare blitt en turnering i år men 

den var veldig gøy var i frolandshallen på selveste Halloween. Spillerene er i stadig utvikling og mye 

har skjedd på trening det siste året , gleder meg til fortsettelsen . 

 

 

 

ÅRSRAPPORT GUTTER 2010 

Trener Leander Homstøl og Andreas Leikvangen, 

Oppmann jannike Gundersen .  

 

Er per nå 5 spiller i 3 alderstrinn ,  

Laget trener mandag fra 16-17 og onsdag fra 18-19 . 

Laget har vært på noen turneringer og da gjerne lånt noen jenter fra 2011 .  

Har hatt bra utvikling denne sesongen og har det gøy på treningene 

 

 

  



 

 

ÅRSRAPPORT for aldersgruppen født i  2009 

Trenere: Linda Kristine Larsson, Audun Flatland, hjelpetrener Malin         

Oppmann:  Anne Maren Fidje Fjærbu 

Antall spillere:  

12 stk ( 2 av disse fra 2010 ) 

Litt om laget. 

Godt lag som har vokst, selv med tanke på corona 

Treninger: Trener 2 ganger i uka mandag 18-20 og onsdag 18-20 

 

Spillerutvikling:  

Mye trening og kamp de har gått glipp av så ikke mye utvikling fra i fjor 

Turneringer/cuper:  

Ikke blitt noe pga Corona, hadde meldt oss på Svanecup og Dyreparken 

Seriespill:  

Vi har arrangert en turnering i Corona tida og det gikk greit, ble mange arrangementer på samme 

dag, med maks 50 stk. Har fått spilt noen kamper hos Sørfjell, og resten ble vel avlyst. 

Andre arrangementer: 

Har spilt / arrangert treningskamp mot gutter 2008, treningskamp og kveldsmat med Grane, sett 

noen av EM kampene sammen, spist Pizza et par ganger.  

  



 

ÅRSRAPPORT for j 12 født 2008 
 
Trenere:    Ninni Pedersen Botterli frem til august 
Anne Skjeggedal og Thea Homstøl fra september.  
  
Oppmann:    
Signe Gunn S Usterud og Hege Berntsen 
  
Antall spillere:    
16 før covid -19 ( mars )  
9 spillere fra aug/september.  
  
Deltakelse på turneringer/cuper.   
Vi var påmeldt Svane cup i april og Dyreparken cup i august. Alt ble avlyst pga 
covid - 19 

  
Andre arrangementer 
Hele laget var på en overnatting i Mineralparken på Evje i september. En veldig 
hyggelig opplevelse for alle, men mye sosialt. Vi var i klatreparken og på laser 
game. Opplegget i Mineralparken kan anbefales.  
 
Spillerutvikling: vi har et lag hvor nivået blant spillerne varierer. Selv om vi har disse 
variasjonene, kan vi se at hver og en har gjort forbedringer fra vi startet å trene dem i 
høst. Enkelte av spillerne har fått spørsmål om de kunne tenke seg å trene med dem 
som er et år eldre, og på den måten få større utfordringer å utvikle seg på. Dette var 
ikke aktuelt, da hovedfokuset var å spille for gøy.  
 
Treninger: Da vi startet i høst, hadde vi forsvar som hovedfokus. Vi jobbet med ulike 
forsvarsøvelser gjennom flere uker, og merket etterhvert forbedring! Den siste tiden 
har vi hatt mer fokus på angrepet. I blant har vi også lagt inn et skadeforebyggende 
program i oppvarmingen vår. Før jul fikk vi besøk av en keeper som gjennomførte en 
økt for keeperne våre. Nå som coronareglene har ført til at håndballtreningene 
uteblir, har vi satt i gang med individuelle treningsøkter. To til tre treninger i uka hvor 
de følger et treningsprogram de har fått av trenerne. Her har vi fokus på både styrke, 
kondisjon og  skadeforebyggende trening. 
Laget trener tirsdag og torsdag 1,5 time hver gang.  
 
Kamper: Gjennom sesongen har vi spilt uavgjort to ganger, mens resten av kampene 
har endt med tap. Altså har vi ikke hatt de beste kampresultatene når det kommer til 
stillingen, og vi har hatt mer fokus på å utvikle laget, enn å nødvendigvis vinne 
kampene. Derimot har vi til tider hatt et svært solid forsvar. 
 

  



 

 

 

 

Froland G12 (2008) 

Året startet bra! 

Vi hadde mange ivrige spillere, 13 stk. Guttene spilte noen kamper. 

Ellen og Ørjan var trenere. Så ble det nedstengning og slutt på kamper og treninger. 

 

Da vi start opp igjen overtok Siv og Tone som trene. Laget var redusert og det var kun 7 

spillere, hvor 1 av disse av helse årsaker ikke kan spille en hel kamp. 

Jobber veldig med å rekruttere nye spiller! 

Det blir lagt informasjon om laget og treningstider på alle Facebook sidene til 7.trinn.  

Guttene prøver å få med med venner og klassekamerater.  

Vi prøver å få i gang et samarbeid med Express (fordi disse også er få spillere) uten at det 

lykkes. 

For å kunne stille lag var guttene avhending av å ha med eksterne spillere. Var så herlige at vi 

får låne noen yngre jenter.  

Så vi prøvde lenge å holde et lag gående, men besluttet utpå høsten, sammen med foreldre 

og styret at vi måtte legge det ned. 

 

4 gutter ønsket å fortsette med håndball og meldte overgang til annen klubb. 

 

Håper på et senere tidspunkt at vi kan få samlet Frolands gutter igjen til et nytt G08 lag       

 

Takk til styret for god hjelp! 

  



 

  

 

 

ÅRSRAPPORT for jenter født i 2007 

Trenere:    Håkon grestad og Veronica Dalen 

Oppmann:  Eileen Eklund 

Antall spillere; 10  

  

Litt om laget.  

Vi har 10 jenter som har spilt sammen i mange år, de tør å være seg selv. Og ler 

med hverandre, ikke av hverandre. En skikkelig fin gjeng, som gleder seg veldig til 

å komme igang med kamper igjen.  

  

Treninger: vi har 2 treninger i uken 2x1,5 time. vi har godt oppmøte på treningene 

og stemningen er god. Vi har hatt noen treninger sammen med 06 laget, og det 

virker som om jentene synes det er morro. Har hatt et par utetreninger nå i siste 

nedstengning.  

 Spillerutvikling: spillerene er på litt forskjellige nivåer, som normalt er. Men 

samtlige jenter utvikler seg hele tiden. Vi er nå et lag der alle jentene skyter på 

mål. Og alle scorer. Det er helt supert.   

Turneringer/cuper: Vi var meldt på både dyreparken cup og Fredrikstad cup. 

Ingen av delene ble naturlig nok noe av som følge av covid-19 

 Seriespill: har heldigvis fått litt kamper nå i høst. Det startet ikke så bra, men har 

kommet seg veldig! Vi har også vært så heldige å fått låne målvakt, Ida Råna fra 06 

laget. Da vi ikke helt har noen som har så lyst til å stå i mål. Så vi spiller på disp, 

dette er godkjent. Noen av våre jenter er også med 06 laget på deres kamper.  

 Andre arrangementer: jentene var på topptur i Håkons hjemtrakter. Tok 

minibuss, sponset av supertrener Grestad.  

Det var 3 voksne med på turen.  

Vi hadde planer om flere sosiale happenings bla å leie hytte på hillestad. Dette 

gikk jo i vasken da ny nedstengning kom.  

Vi satser på masse morro neste sesong.  

 
 

  



 

 

 

 

ÅRSRAPPORT for J14 født i 2006  

Trenere: Tommy Pål Lysvoll        

Oppmann: Geir Asbjørn Venemyr og Inger Lise Wroldsen   

Antall spillere:  8 

Litt om laget:  

Froland J14 er en sammensveiset fin gjeng. Om man ser bort fra coronaen så har oppmøte på 

treninger vært bra. De er en veldig humørfylt gjeng med en topp innstilling. 

Treninger:  

Laget trener normalt sett 2 – 3 ganger i uken, i tillegg til kamper. 

Spillerutvikling: 

 Jentene trener godt for å både bli bedre og for å forebygge skader.  

Turneringer/cuper:  

Det ble lite cuper på laget i sesongen 20/21 

Vi hadde bl a meldt oss på Fredrikstad Cup 2020, men det ble det som kjent ikke noe av pga Covid 

19…  

Seriespill:  

Vi ligger per nå nest sist på tabellen, men vi har tro på at vi skal kunne samle flere poeng utover i 

sesongen og muligens rykke forbi et lag eller to. I perioder så spiller vi jevnt med mange lag og vi 

føler at det begynte å gå bedre i de 2-3 siste kampene før Covid 19 pausen. 

Laget bærer litt preg av at det er litt få spillere, men vi har heldigvis fått «låne» noen spillere fra 07 

når vi har hatt behov.  

Andre arrangementer: 

Ble ikke all verdens i år, men jentene hadde en vellykket helg på Evje Mineralpark med blant annet 

Lazer Tag og Klatring.  

I tillegg har alle på laget gjennomgått barnekamp dommerkurs, og stort sett alle har også startet 

praksisen. Og det er jo helt topp       

 

  



 

19/20  

 

 

ÅRSRAPPORT for Jenter 04/05  

Trenere: Andrea Fyhn Hushovd  

Oppmann: Helene Aslaksen og Tine Klemmetsen  

Antall spillere: 10 aktive spillere frem til jul 2020. Da sluttet en spiller så nå er de 9  

Litt om laget: Det er en veldig fin gjeng jenter som har en fin tone og som spiller god håndball 

sammen. Noen kan til tider være litt ufokuserte, men det hører vel alderen til (det er nok også veldig 

variert hvor stor interessen for sporten er…).  

Treninger: De trener to ganger i uken (mandag og onsdag) pluss at de har hatt en del 

fredagstreninger. Vi har også hatt inne eksterne trenere som har bidratt, noe som har vært positivt.  

Spillerutvikling: Spillerne blir tryggere og mer samspilte hele veien, men sliter kanskje litt med hvem 

som skal ta ansvar. De trenger mer faglig påfyll og har også behov for mye veiledning. De ville nok 

utviklet seg mer om de fikk flere muligheter til å spille spillet. Noe som er vanskelig på trening når de 

er såpass få.  

Deltakelse på turneringer/cuper Vi har ikke vært på turneringer/cuper (2020 – Covid19) 

Seriespill (STATUS): Ligger i bunnen av tabellen  

Andre arrangementer  

Annet: Spillerne på laget spiller håndball for gøy og for å holde seg i form. De har per i dag ikke noen 

voldsomme ambisjoner. Det har i år vært tatt inn skoleopplegg i laget sine treninger (treneren til 

laget går på Idrett på Sam Eyde og har hatt med en klassekamerat på opplegget). 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

leder Froland Håndball <lederfrolandhandball@gmail.com> 

Gmail    

Fwd: Regnskap 

 

tone evensen <tone_evensen@hotmail.com> 14. februar 2021 kl. 21:19 

Til: "lederfrolandhandball@gmail.com" <lederfrolandhandball@gmail.com> 

 

 

Last ned Outlook for iOS 

Fra: Siv <shorris@online.no> 

Sendt: Sunday, February 14, 2021 10:08:07 AM 

Til: tone_evensen@hotmail.com <tone_evensen@hotmail.com> 

Emne: Regnskap 

  

Hei 

Har kikket over regnskapet, var noen kvitteringer som manglet, men det er dere jo klar over. 

Ellers så det ok ut. 

 

Siv Paulsen 

 

Sendt fra min iPhone 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Fastsettelse av Treningsavgift 

 

Styret foreslår å ikke endre treningsavgift for kommende sesong.  

Treningsavgiften vil da blir som følger; 

 

Kr. 600,- til og med 11 år. 

Kr. 800,- fra 12 år tom 15 år 

Kr. 1500,- fra 16 år og eldre.  



 

  



 

 

 

 

Årsmøte i Froland håndball 18.02.21, valgkomiteens innstilling  
 

Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til styre for Froland håndball i perioden 2021 – 2022. 

 

Leder:  

Se kommentar nedenfor 

 

Styremedlemmer: 

Per Arne Tønnesen – nåværende medlem, ikke på valg 

Lars Jacob Woie – nåværende medlem, ikke på valg 

Katrine Andersen – nåværende medlem, ikke på valg 

Linn Kristin Valderhaug – velges for to år. Forbehold om sekretær eller materialansvarlig. 

Kari Hamre – velges for ett år 

Odd Asle Gauslå – velges for to år 

Elise Stømne - ungdomsrepresentant 

Merknad vedr. ledervervet: 

Valgkomiteen har dessverre ikke lykkes med å finne en aktuell lederkandidat til tross for omfattende 

arbeid, og velger å sende over innstillingen uten lederkandidat. 

 

Marion Dalen, Karianne H. Alne og Ellen Dahl 

Froland 20.01.20 

 

09.02.21  

Nå har vi i valgkomiteen hatt mange møter, kontakta folk og kan, som du vet, legge til 
en knallgod lederkandidat, Olga Rugland Espegren til innstillinga. Vi innstiller også 
Hanne Østbuvik som ungdomskandidat sammen med Elise.  
Vi mener nå at styresammensetning er veldig god, med solide kandidater som utfyller 
hverandre.  
Styret må konstituere seg selv, for ingen har takket ja til nestleder vervet foreløpig.  
 
Mvh Karianne, Marion og Ellen  


