
 

 

ÅRSBERETNING FRA HOVEDSTYRET I BODØ HÅNDBALLKLUBB 

 

Virksomheten 
Bodø Håndballklubb ble etablert 09.11.53 og har pr. 31.12.22 i underkant av 300 medlemmer. 

Redegjørelse for årsregnskapet 
Årsregnskapet viser et samlet resultat på kr 171.093,-  
 
Ansatte 
Bodø Håndballklubb har hatt 2 fast ansatte i 2022; Daglig leder Rikard Olsson og Hovedtrener 
Sten Stockfleth. Hovedtrener leies ut 50% til NTG. I tillegg hadde klubben tilknyttet seg en 
klubbkonsulent; Solvår Hallesdatter Hardesty, som inngikk i administrasjonen i klubben. 
 
Styrets sammensetning 
Styret har bestått av 7 ordinære medlemmer og 1 vara. 4 kvinner og 3 menn samt 1 vara 
(mann). Vara har i løpet av perioden tiltrådt og deltatt på styremøtene. 
 
Redegjørelse for styrets arbeid i 2022 
Styret har avholdt 7 ordinære styremøter og behandlet 45 saker i 2022. Det har i tillegg vært 
meldt en del saker til eventuelt som styret også har behandlet, samt gjennomført 3 
ekstraordinære styremøter for å behandle pågående saker. Daglig leder har deltatt på 
styremøtene. Styret har invitert ulike ressurspersoner inn på styremøter, for å opplyse eller 
orientere i saker som styret har behandlet.  

 
Styret har innrettet arbeid slik at det i så stor grad som mulig har understøttet klubbens 
overordnede målsettinger: 

- Bodø håndballklubb skal være etablert blant de 5 beste i eliteserien for menn med 
minimum 50 % spillere fra region Nord innen 2028. 

- Bodø Håndballklubb skal ha økt medlemstallet til 700 innen 2028. 
(Virksomhetsplan for Bodø Håndballklubb 2022-2028) 

Styret har erfart at klubbens prosess med å utarbeide ny virksomhetsplan for har gitt 
resultater i forhold til økt deltakelse og engasjement rundt klubbens aktiviteter. 

I henhold til vedtak på årsmøtet i 2022 har styret i lag med administrasjonen og klubbens 
ressursgrupper fokusert på de tre delmålene som framkommer i handlingsplan for 2022-
2023. I tillegg kom klubben i den gledelige og helt unike situasjonen at en anonym giver ville 
gi Bodø Håndballklubb anledning til å bygge egen hall. Styret har derfor også jobbet mye med 



dette prosjektet i perioden. Giver har dekt klubbens merkostander (arbeidstimer) med kr 
257.000.- Styret søkte Nordland Idrettskrets om prosjektmidler til en forstudie og fikk tildelt 
kr 150.000.- til dette arbeidet. Styret gjennomførte et ekstraordinært årsmøte 01.12.22 hvor 
forstudien ble presentert.  

 

Delmål 1 Organisasjonsutvikling. Bodø Håndballklubb skal være en klubb med tydelig 
organisering, klar kommunikasjon og sunn økonomi 

Styret har fulgt klubbens årshjul for styrets arbeid. Årshjulet ivaretar strategiske fokusområder 
innen sport, økonomi og organisasjon. I tillegg ivaretar årshjulet rutiner for rapportering fra 
administrasjon/daglig leder.  

Styret erfarer at samarbeid med Regnskapshuset fungerer godt. Styret vurderer å ha god 
kontroll på økonomien og styrer mot et positivt resultat for eliteavdelingen og et negativt 
resultat for ungdomsavdelingen.  

• Styret har gjennomført heldags styresamling, herunder deler sammen med Barne- og 
ungdomsavdelingen (BUA). Styreleder og daglig leder har etter behov deltatt på møter 
sammen med BUA. 

• Styret har utarbeidet en Sportsplan for klubbens tilbud til barn og unge. Denne ligger 
på klubbens hjemmeside. 

• Styret har utarbeidet en Økonomihåndbok for Bodø håndballklubb. Denne ligger også 
på klubbens hjemmeside.  

• Administrasjonen har utarbeidet et enkelt årshjul for klubbens aktiviteter. 
• Styret og administrasjonen har gjennomført åpne møter samt sponsormøter hvor det 

er blitt gitt informasjon om klubbens aktiviteter samt hallplaner. 
• Klubben har vært representert ved administrasjonen da Kulturministeren og 

Stortingspresidenten besøkte Bodø Kommune i 2022. 
• Arbeid som er påbegynt, men ikke ferdigstilt i perioden er utarbeidelse av en 

klubbhåndbok med rolle- og ansvarsbeskrivelser samt salg- og markedsplan. Dette 
arbeidet må videreføres i 2023. 

 

Delmål 2 Aktivitetsutvikling. Bodø Håndballklubb skal rekruttere og beholde medlemmer 
gjennom engasjerende aktiviteter, inkludering og synlighet. 

• Styret er særlig glad for at klubben etter to år med begrenset aktivitet grunnet korona 
har kunnet drive aktivitet og avviklet kamper tilnærmet normalt. 

• Klubben har lag i de fleste årsklasser fra 4 år og oppover.  
• I perioden har klubben gjennomført et samarbeid med Bodø kommune og Bodø 

Idrettsråd om å tilby ball-lek i skoletiden. Tiltaket Kast Ballen nådde 890 3. og 
4.klassinger i perioden.  

• Klubben gjennomførte, i samarbeid med IK Junkeren Håndball, et gratistilbudet 
Velkommen til håndballen fram til høsten 2022. 

• Klubben arrangerte selv samt deltok på flere turneringer, blant annet 
Landsturneringen i Kristiansand, med lagets Superteam (Tilrettelagt håndball). Klubben 
erfarer en økt rekruttering til tilbudet. 



• Klubben har gjennomført Klubbkveld med stor deltakelse av utøvere og 
foreldre/foresatte. Videre juleavslutning for trenere og ressurspersoner i og rundt 
klubben. 

• I samarbeid med SNN og med støtte fra Samfunnsløftet gjennomførte klubben 
prosjektet Bodø Håndballklubb – motor for spillerutvikling i nord og mottok kr 
200.000.- i støtte til dette arbeidet. 

• Klubbens G16-års lag kvalifiserte og spilte i nasjonal Bring-serie mens J16 og G18 
dessverre ikke kvalifiserte seg for henholdsvis Bring og Lerøy.  

• Klubben søkte om å få arrangere NNM i 2023 og fikk tildelt arrangementet i 2022. 
• Klubben inngikk en samarbeidsavtale med Kolstad Håndball som er ment å bidra til økt 

attraktivitet rundt klubbens satsning.  
 

Delmål 3 Trenerutvikling. Bodø Håndballklubb skal sørge for å ha kompetente trenere i alle lag 

• Det har vært gjennomført 5 Trenerforum hvor trenere på tvers av lag har drøftet og 
delt ulike temaer knyttet til trenergjerningen.  

• Klubben benytter A-lagsspillere som ressurs på flere av klubbens yngre lag. 
• Flere av klubbens trenere og dommere har gått på kurs i perioden. 
• Klubben tilbyr appen Learn Handball til alle trenere i klubben. 

 

Styret vurderer ut ifra den samlede aktivitet og ambisjoner at klubbens administrative 
ressurser bør økes. Spesielt er det påkrevd at klubben styrker ressursene rundt arbeidet med 
marked og salg.  

Styret vurderer at klubbens helt unike situasjon med å skulle få bygge en ny idrettshall krever 
at klubben tar de nødvendige grep for å sikre både klubb og hall-prosjektet i en byggefase. 
Styret vil tilrå medlemmene i klubben at det opprettes et AS for hallselskapet.  

Styret registrerer samtidig at mange som ønsker å være med å bidra og oppfatter at det gir 
gode forutsetninger for fortsatt drift. At klubben har fått kontroll på økonomien gir gode 
forutsetninger for å ta de grep som skal til for å ta tilbake plassen i Norsk Topphåndball. Det 
vil fortsatt være et krevede arbeid både sportslig, økonomisk og organisatorisk, men vi har 
troen på at vi i #ilag skal utvikle Bodø Håndballklubb slik at den igjen blir den ledende 
håndballklubben i Nord-Norge. 

 
 
Bodø 13.03.23 
 
Barbro Stavang Erdahl, leder   Daniel Østensen, styremedlem/ 

  leder BUA   
Christine Bøckman-Wilson, nestleder     

Lisbeth Aasgård, styremedlem 
Terje Hammerfjeld, styremedlem     

Olav Rebtun, styremedlem  
Lisa Marshall, styremedlem        
         
Petter Guttelvik , varamedlem        


