
Handlingsplan for Flint Tønsberg Håndball AL 
År: 2023 
 

Hoved-

område 

Delområde Tiltak Hva skal gjøres og 

hvordan gjennomføres 

Mål/milepæl Når  Hvem er 

ansvarlig 

Resultat av tiltaket 

Sponsorinnt

ekter 

Iht budsjett Sørge for at 

avtaler som 

skal fornyes / 

signeres er på 

plass medio 

juni 2023. 

Arbeidet med å få inn 

sponsorinntekter iht til 

budsjett skal være styrets 

hovedprioriet fremover. 

Markedskomiteen jobber 

kontinuerlig med å skaffe 

nye samarbeidspartnere. 

Alle 

hovedsponso

rere er 

resignert 

innen juni. 

Jan-Des Markedskom

iteen 

Bidra til økt EK. 

Økonomi Iht budsjett Stram 

økonomistyri

ng 

Månedlig rapportering til 

styret av resultat 

 Jan-Des Økonomi 

ansvarlig 

Sikre god budsjettstyring 

Likviditet Mer enn 

500 000, - kr i 

likvide 

midler til 

enhver tid 

Kostnads- og 

inntektskontroll 

Løpende Jan-Des Økonomi 

ansvarlig 

Sikre god og bærekraftig 

likvididtet 

Ek.Utvikling Øke EK Utgiftskontroll samt fokus 

på hvordan øke 

inntektene. 

Løpende Jan-Des Økonomi 

ansvarlig 

Sikre vekst i EK 

Organisering 

med roller 

og ansvar 

Implementer

e roller og 

ansvar som 

spesifisert i 

klubbhåndbo

ka. 

Forankre og 

delegere 

ansvar i 

organisasjone

n 

Fortsette arbeidet med å  

få de ulike komiteen til å 

virke slik de er tiltenkt. 

Løpende 2023 Styrets leder Sikre en mer sømløs drift, 

samt medre 

kommunikasjonsflyten i 

organisasjonen 



Administrati

v leder 

Få stillingen 

som 

administrativ 

leder til å 

fungere 

operativt. 

Rollen som administrativ 

leder må få en tydeligere 

arbeidsbeskrivelse. 

Løpende 2023 Styrets leder Administrativ leder 

opplever en god 

arbeidsfordeling mellom 

administrativ leder og 

styret. 

Arena Rema 1000 

Arena 

Være 

attraktivt for 

publikum, 

spillerer, 

dommere, 

lagledelse 

Holde kiosk og fasiliteter 

åpne så mye som mulig. 

Sørge for at hallen, 

garderober og alle 

fellesarealer fremstår 

ryddig og i orden. 

Løpende 2023 Arrangement

s- komiteen 

Alle brukerer av hallen 

følger  «regler” for bruk av 

hallen. 

Godkjennelse Kategori 

grønn  

godkjenelse 

fra ELN. 

Samtaler med NHF ift 

hvordan imøtekomme 

gjeldende arenakrav. 

Løpende 2023 Styret og 

Stiftelsen 

Hallen tilfredsstiller NHFs 

arenakrav.  

Rapportering ELN og NHF Rapportere 

iht frister 

som er satt 

av NHF 

Ha et operativt 

aktivitetshjul for 

rapportering 

Løpende 15. 

februar, 

20. april, 

oktober, 

septemp

er 2023 

Styrets leder God kommunikasjon med 

ELN og NHF. 

 


