Årsmøte
Håndball gruppe
Hasle Løren klubbhus
28 februar 2013

Innledning
• Vi kjører årsmøte med standard agenda,
ingen saker er meldt inn i forkant
– Reglene er at det kun er medlemmer som kan
være med å stemme
– Så prinsipielt skal alle foreldre som deltar
være medlemmer i Hasle Løren IL for å ha
stemmerett

• For foreldrene til 2003 lagene (J9 og J10)
vil vi fortsette litt etter at årsmøtet er slutt.

Saksliste årsmøte
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive
protokollen
• Behandle Håndballgruppas beretning og godkjenne
gruppas årsmøtebehandling under det samme
• Behandle Håndballgruppas regnskap og budsjett samt
godkjenne gruppas årsmøtebehandling under det
samme.
• Valg (styre) og gjennomgang støtteapparat.
• Behandle innkomne forslag

• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av dirigent, referent og to personer til
å underskrive protokollen

• Håndballgruppas beretning 2012
– Utdeling av årsberetning
– Dette vil bli lagt ut på HL håndball sine
hjemmesider sammen med referat etc.
–
–
–
–

2 lag i seriespill (J9 og J10)
2 lag i loppetassen (J2005 og J2006)
Økonomien er fortsatt under god kontroll
Arrangement, flere vellykkede arrangement har vært
gjennomført
– Felles juleavslutning med bra oppslutning
– Treningstider en begrensning for oss
– Nettsider oppdatert

• Håndballgruppas regnskap 2012
• Regnskapet 2012 ført av daglig leder i Hasle Løren idrettsforening og blir godkjent
av revisor
• Interne overføringer i HL 100.000 kr (0 effekt) Lørenhallen
• Hoved poster kostnader
Konto
Res 2012
Buds. 2012
Res. 2011
3000
Inntekt
167 338,00
124 700,00
143 016,00
• Seriespill
kr – 16.371
4000
-130 035,15
-109 000,00
-112 861,70
Varekost
• Utstyr/varer
kr – 14.064
5000
-684,60
-684,60
-4 564,00
Lønn etc
6000
0,00
0,00
0,00
Avskrivn.
• Merking av bane* kr - 9.000
• Hovedinntektene:
• Treningsavgift
• Arrangement
• Stiftelser

6300

Drift

-14 376,00

-3 200,00

-9 002,00

7000

Drift

-5 142,38

-5 800,00

-5 913,50

8000

59,63

100,00

131,00

17 159,50

6 115,40

10 805,80

Finans

kr 31.600
kr 16.088
kr 18.500 (ikke budsjettert) *
Resultat

Balanse på kr 45.109
• Utestående treningsavgifter pr 18/2-13 = kr 11.340
• Loppetassen kr 3.000 ble først betalt i 2013.
• Flere spillere som har sluttet er inntektsført og på balansekonto (vil måtte redusere det i 2013)

• Håndballgruppas budsjett 2012
• Budsjettet følger i store trekk
regnskapet for 2012
• Planen er å stille med 3 lag i
HÅNDBALL
seriespill og 1 lag i loppetassen
• Avhengig av treningstider og
Inntekter
Konto 3000 - Inntekt
øvrig interesse så har vi mulighet SUM Inntekter
for å stille med 1 lag gutter. Dette
Kostnader
Konto 4000 - Vare
er ikke lagt inn i budsjettet enda
Konto 5000 - Lønn
(bør evt. gå i 0)
Konto 6300 - Drift
Konto 7000 - Drift
• Legger til rette for kurs for både
SUM Kostnader
trenere, dommere og klubben
Resultat før finans
• Budsjettert med kr 10.000 fra
Gjensidige stiftelsen og kr 18.000 Finans
Konto 8000 - Finans
fra arrangement
Resultat
• Forslag å heve inngangsbilletten
til kr 50 (anbefalingen fra Norges
Håndballforbund og enklere
håndtering av penger)

Budsjett 2013 Resultat 2012

Budsjett 2012

Resultat 2011

167 000 167 338,00
167 000 167 338,00

124 700,00 143 016,00
124 700,00 143 016,00

-144 000 -130 035,15
-1 027
-684,60
-12 500 -14 376,00
-8 200 -5 142,38
-165 727 -150 238,13

-109 000,00 -112 861,70
-684,60 -4 564,00
-3 200,00 -9 002,00
-5 800,00 -5 913,50
-118 684,60 -132 341,20

1 273

17 099,87

6 015,40

10 674,80

100

59,63

100,00

131,00

1 373,10

17 159,50

6 115,40

10 805,80

• Forventede utgifter og dugnader for å
delta på håndball
• Treningsavgift kr 900, loppetassen spillere kr 700
• Medlemsavgift kr 300 til HL
• Klubben holder trøye, mens shorts (ca 210 kr) og strømper (ca 90 kr) dekkes av
den enkelte spiller. Keeperbukse holdes av håndballklubben.
• Foreldre oppmuntres til å være medlem i Hasle Løren (kr 300), dette for å delta
på årsmøte og ha stemmerett både i håndballgruppen og klubben.
• Dugnader
• I hovedsak å stille på opp vakter tildelt på arrangement ved
hjemmekamper
• I tillegg er Hasle Løren arrangør av målgang ved den store styrkeprøver. I
2013 er dette helgen 21-23 juni. Vennligst sett av tiden slik at dere kan
stille opp (håndballgruppen får inntekter)
• Håndballgruppa fikk 40 stk jubileumsbøker vi må selge ut. Bestemt at det
vi selger i 2013 gir 100 kr til håndballgruppen. 150 kr er kostprisen.

• Håndballgruppen er basert på frivillig arbeid
• Etter starten i 2010 har håndballgruppen etter hvert utviklet seg til å ha ca 50
barn med i aldersklassen 2003 til 2007.
• Det er fortsatt stort potensiale, men for å få dette til er vi avhengige av å utvikle
oss som gruppe, engasjerte foreldre og ikke minst treningstimer er avgjørende
• For trenere og lagledere så har vi sagt at håndballgruppen står for treningstrøye
og eventuelle kurs.
• Treneren slipper å betale treningsavgift for egne barn
• Gratis kaffe og vafler under egne kamper
• Barnekampledere
• Får dommerdrakt og dommerkurs
• Gratis kaffe og vafler når de dømmer under våre arrangement
• Vi har et ønske om at hvert lag skal ha følgende:
• Trener
• Hjelpetrener
• Lagleder
• Foreldrekontakt
• 2 barnekampledere (dommere)

• Håndball gruppen fremover
• Håndballgruppen har eget styre som skal sørge for at vi
utvikler gruppen videre
• Håndballgruppen er også en del av Hasle Løren og leder
i håndball gruppen er også med i hovedstyret til Hasle
Løren
• Målet er å ha et apparat rundt håndballen, hvor vi har
klare roller i forhold til de oppgaver som kreves for å
drive en avdeling
• Vi vil også sette i gang et klubbutviklingskurs hvor
Norges Håndballforbund region Øst skal hjelpe oss,
dette er tilbud vi vil at alle som ønsker skal kunne delta
på.
– Startmøtet holdt
– Neste seanse ca. 4 timer

• Håndball gruppen fremover
• Vi driver flere lag i forskjellige aldersgrupper
• Vedtatt at vi skal forsøke å holde alderstrinnene i
nærheten av hverandre (eller alle) samlet 2 ganger pr år
– Sommeravslutning
– Juleavslutning

• Hvis noen har kontakter så vil det alltid være interesse
for sponsorbidrag, spesielt i forbindelse med kjøp av
drakter.

• Valg av styre (innstilling fra valgkomite):
• Styret består av 5 personer
• 40% hvert kjønn

– Leder
– Kasserer / Admin
– Sportlig leder:
– Medlem:
– Medlem:
– Varamedlem:
– Varamedlem:

Jan Rune (Emilie)
Anders (Kine)
Kjetil (Nathalie)
Elin (Milla)
Siri (Lea)
Jan Petter (Mathea)
Annike (Astrid)

• Øvrig apparat:
– Sekretær

Kari (Ira Linn)

• Arrangement:

Geir (Emily)
Arne (Eiril)

– Web ansvarlig:

Tone (Oda)
Marianne (Kaia)
Hege (Helle)

– Dommeransvarlig:

• Lagene
Trener
Assisterende trener
Lagleder
Foreldrekontakt

J10

J9

J06

J05

Kjetil
Tomas
Siri
Hege

Karianne
Tina
Erik
Jan Petter

Kjetil Marianne
Atle
Espen
Camilla

Gutter 05/06 – må avklare hva vi gjør

• Barnekampledere (Dommere)
J10

J9

Hege

Elin

Kurt Arne

J06

J05

Slutt

