
STYRETS ÅRSBERETNING – LIER VBK 

Styret i  Lier VBK ble valgt på (digitale) årsmøtet 17. mars 2022 og konstituerte seg slik på første 

styremøte 28 mars: 

Inghild Berthinussen  Leder  Old Girls 

Grethe Hasle Nestleder D1 

Knut-Are Midthun Webansvarlig JU19 

Per Øyvind Trydal Kasserer/Web-support JU17 

Joakim M. Ø. Støylen Sekretær/Web-support H2 

Åse Figenschau Medlemsansvarlig Old Girls 

Razvan Toma Klubbarrangementer GU17 

Oddvar Deinboll Materialforvalter/anlegg Mix 
 

  
Gunn Koppergård  Varamedlem Old Girls 

 

Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. Styret har i tillegg hatt enkelte uformelle møter bl.a. 

knyttet til budsjettering og planlegging av årsmøtet.  Styret ser med tilfredshet tilbake på et år der vi 

endelig kunne legge en lang rekke begrensende tiltak knyttet til pandemi på hylla, og gjennomføre 

volleyballåret på normal måte.  

Videre er vi glade for at volleyballens popularitet fortsatt er økende, noe som også har gjenspeilet seg 

både i aktivitetsnivået så vel som medlemsmassen. Med ca. 230 registrerte medlemmer begynner vi å 

nærme oss en grense for ytterligere vekst, dersom da ikke tilgangen på halltid vil bli betydelig forbedret 

framover. For flere av lagene våre innebærer dette dessverre inntaksstopp, og vi må operere med 

venteliste for nye medlemmer. Gjennom det siste året har også antallet voksenlag som spiller i serie 

doblet seg – nye skudd på den stammen er herrelaget H2 og kvinnelaget Old Girls som begge har 

etablert seg i 5. divisjon. For de yngre spillerne har vi lag i alle aldersbestemte klasser, og i enkelte 

aldersklasser har vi til og med stilt med to lag av og til.  

Klubbens økonomi framstår fortsatt som meget solid, både i form av egenkapital og resultat. Styret har 

hatt et godt handlingsrom til f.eks. å kunne tilby kursing av spillere, dommere og trenere, eller avholde 

trenersamlinger. Videre har det vært tilstrekkelig budsjett til å gå til anskaffelse av utstyr når det har 

vært behov for det. Forrige år forelå det klubbplaner for betydelige investeringer til bygging av 

sandvolleyball. Til tross for at mye av finansieringen allere har vært på plass har dette måttet ligge i bero 

grunnet manglende avklaringer knyttet til områdeplaner / reguleringsplaner. Det er imidlertid avsatt 

øremerkede fiansielle midler til et slikt fremtidig anlegg.  

Også dette året har det vært krevende for styret å skaffe lagene tilstrekkelig med trener-ressurser, selv 

om vi har fått flere gode tilskudd. Dersom vi får inn barn med foreldre som selv har volleyballbakgrunn, 

så har dette vist seg å være effektivt også for å rekruttere trenere. Forøvrig har det vært lagt vekt på å 

utvikle egne trenere blant klubbens egne (gjerne yngre) spillere, og styret ser at også dette har båret 

frukter. Totalt sett mener vi at klubbens medlemmer totalt sett har fått et godt aktivitetstilbud til en 

rimelig penge.  



Lier VBK har også siste år vært en aktiv klubb i eksterne fora. Vi er representert i Lier idrettsråd, og har 

deltatt på tingmøtet 2022 i NVBF-Region Øst. Ressurspersoner som har deltatt på trener- og / eller 

dommerkurs har dessuten medvirket til å øke klubbens kontaktflate inn mot andre klubber. Konttakten 

og dialogen med Lier kommune er fortsatt god.  

De viktigste styresakene gjennom perioden: 

- Søknad / fordeling av halltid + Trenerkabal 

- Drift og sunn økonomi (se regnskap) 

- Kursing og utvikling av medlemmer og trenere 

 

I tillegg til to vel gjennomførte trenersamlinger har de tradisjonelle fellesarrangementer i regi av klubben 

vært avholdt:  

- Juni: Sommeravslutning ved beach-banene på Stoppen 

- November: Kakedugnad 

- Mars: Årsmøtet 

 

Styret mener klubben har fortsatt den gode utviklingen fra tidligere år og framstår per mars 2023 

framstår som aktiv, livskraftig, i vekst og med en sunn økonomi.  

Lier 06.03.2023 

 

Inghild Berthinussen  Oddvar Deinboll 

Leder    Styremedlem 


