
Forslag og saker 

 

10.1: Tilføying i overordnet sportslig plan. 

Håndballgruppa fikk et innspill/forslag fra en trener angående differensiering av spilletid 

basert på motstand og nivådeling innad i et årstrinn i barneidretten. 

Håndball sitt årlige møte behandlet saken og kom fram til forslaget om et tilleggspunkt på 

side 5 i overordnet sportslig plan i avsnittet «I kamp/konkurranse»: 

- Det skal meldes på mange nok lag i seriespillet, slik at alle spillerne får rikelig med 

spilletid og utfordringer på sitt nivå. Eventuell nivåheving kan vurderes fra 4. klasse 

og eldre. Alderstrinnet skal trene sammen selv om man har to lag på forskjellige nivå.  

 

Styret innstilling:  

Det skal meldes på mange nok lag i seriespillet, slik at alle spillerne får rikelig med 

spilletid og utfordringer på sitt nivå. Eventuell nivåheving kan vurderes fra 4. klasse og 

eldre. Alderstrinnet skal trene sammen selv om man har to lag på forskjellige nivå.  

 

 

10.2: Vågå IL sitt standpunkt ovenfor Vågå kommune om hallgulvet i Vågåhallen.  

Innspill til Vågå kommune angående hallgulvet i Vågåhallen. 

Vågå kommune skal lakke gulvet i Vågåhallen i løpet av sommeren 2020. I tillegg skal det 

merkes målområde til en 5er-bane (2/3-dels hall), som er et krav fra regionen. Årlig møte i 

håndballgruppa mener at følgende også bør gjøres og som Vågå IL bør ta som standpunkt 

eventuelt sammen med skolene: 

- På grunn av stor slitasje og at lakken er helt borte på flere områder bør gulvet også 

slipes om det er fysisk mulig med tanke på tykkelsen til gulvet. 

- Ny merking:  

o Midtsirkel til hovedbanen. 

o Innbyttersone 

- Et av straffemerkene på den midterste minihåndballbanen må justeres og noen av 

linjene til minihåndballbanene må males på nytt. 

- Er det nødvendig med så mange baner for volleyball, badminton, tennis, etc?  

Styret innstilling:  

Styret støtter innspillene fra årlig møte i håndballgruppa. 

 

 

10.3: Strukturendring i valgkomiteen. 

Både håndball- og fotballgruppa sliter med å få tak i personer til å sitte i valgkomiteen. I 

tillegg bør valgkomiteene i Vågå IL framstå samkjørte, fordi slik det er nå kan man på  

mandag bli spurt om et verv i fotballgruppa og på onsdag om den verv i hovedlaget eller en  

annen gruppa. 

 

Kravet fra NIF om valgkomite i et fleridrettslag er at det skal bestå av en leder, to medlemmer  

og et varamedlem. 

 

Styrets innstilling: 



Valgkomiteen består av leder (ansvarlig for hovedlaget) og lederne til valgkomiteene til 

fotball, ski og håndball. De ulike undergruppene kan selv bestemme hvor mange 

personer deres valgkomite skal bestå av. Personen ansvarlig for hovedlaget er leder og 

innkaller til møter.  

 

10.4: Opprettelse av økonomiutvalg. 

Innspilt av årlig møte i fotballgruppa. 

Man bør opprette et økonomiutvalg bestående av de ulike økonomiansvarlige i gruppene 

(hovedlaget, fotball, håndball, ski og turn). Daglig leder kan bistå ved spørsmål angående 

økonomi og sponsing. 

 

Arbeidsoppgaver: 

- Jobbe med tiltak for å øke inntektene til alle gruppene i Vågå IL. 

- Koordinere de ulike inntektsbringende dugnadene til undergruppene, slik at 

de ikke kolliderer eller kommer for tett. 

 

Styrets innstilling: 

Opprette et økonomiutvalg bestående av de ulike økonomiansvarlige i gruppene 

(hovedlaget, fotball, håndball, ski og turn). Daglig leder kan bistå ved spørsmål 

angående økonomi og sponsing. 

 

Arbeidsoppgaver: 

- Jobbe med tiltak for å øke inntektene til alle gruppene i Vågå IL. 

- Koordinere de ulike inntektsbringende dugnadene til undergruppene, 

slik at de ikke kolliderer eller kommer for tett. 

- Økonomiansvarlig i hovedlaget er leder og innkaller til møter 

 


