
Bestått av 4 1⁄2 personer i 2022. 
• Gruppen har hatt møter måndentlig gjennom året, men ikke pr dd vært fulltallig på noen av 
møtene. Kun to møter har vært beslutningsdyktige. Så mye av kommunikasjon og koordinererig har 
gått via elektroniske hjelpemidler. På godt og vondt. 
• Vi har for mange oppgaver på få personer, men fordelt innad som gjør at flere av oss jobber i 
mindre grupper der hvor det har vært naturlig. 
• Sotra SK har i perioden inngått et samarbeid med Nyhill og gjennomført en håndballskole i regi av 
de. Dette er planlagt videreført i 2023. 
• Håndballgruppen har som helhet stor manko på trenere på ungdomslagene, slik at vi har store 
utfordringer med å holde på spillere. Rekrutteringsutvalget har gjort en formidabel innsats og fått 
rerekrutert nesten ett helt lag 
 
Gruppen har i fjor jobbet frem rollefordeling og det var planlagt at året skulle vi fylle hovedutvalget 
og fått testet fordelingene med innstruksene. På bakgrunn av få frivillige i håndballen er dette ikke 
blitt gjennomført. Vi kommer til å kjenne på overarbeid og utbrenthet hvis vi ikke samlet ruller opp 
ermene og engasjerer oss. Da snakker jeg ikke om trenere som alt er meget engasjerte. 
• Sportslig Utvalg og Arrangementsutvalget er de to utvalgene som har funnet en arbeidsform som 
har fungert. Markedsutvalget ble etterhvert innlemmer i arrangementsutvalget med ideer og tanker. 
• I tillegg til dette stiller leder håndball på månedlige ledermøter og styremøter for å representere 
håndball. 
 
Samarbeidslag – Mathopen IL 
Grunntanken med dette samarbeidet er å utnytte hverandres ressurser på best mulig vis, vi ønsker å 
spille hverandre gode! 
Trener utveksling, spiller utveksling, tydeliggjøre fremtidstrappen. 
 
Partnerprestasjon 
Grunntanken med dette samarbeidet er å utnytte hverandres ressurser på best mulig vis, vi ønsker å 
spille hverandre gode! 
Bergens i 1.div evt eliteserien sotraSK Avhengig av herrelag i 2. div. 
 
Medlemsutvikling 
• Endelig tall fra klubb er ikke klar før årsmøte i mars 
 
Hovedutvalgets fokusområder for 2023 
Få på plass gruppestyre og alle utvalg  
• Fair play 
• Få på plass Fair play-utvalg 
• Gjennomføre Fair play-aktiviteter inn mot, under og etter sesong 
Oppdatering av sportsplan. 
Fortsette det gode samarbeidet med Mathopen og Bergens  
Få utvalgene mer robust og systematisert 
 


