Årsmøte
Håndball gruppe
Hasle Løren klubbhus
4. februar 2014

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

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 (Ingen)

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

• Håndballgruppas beretning 2013
–
–
–
–
–
–

2 lag i seriespill (J2003/04)
2 lag i loppetassen, mikro serien (J2005/06)
Godt gjennomførte arrangement på hjemmekamper
Flere barnekampveiledere på 2003/04
Et fantastisk trenerteam på 6 personer
Dugnader er i hovedsak ved arrangement på
hjemmekamper og Den Store Styrkeprøven
– Økonomien er fortsatt under god kontroll
– Et meget spesielt år preget av en stor nedtur og
deretter kom vi offensiven igjen!

• Håndballgruppas beretning 2013
– Våren 2013 ble svært turbulent da vi kom i en
situasjon hvor styret + foreldrekontakten J10 måtte
håndtere situasjonen rundt trenere som etter styrets
mening brøt med barneidrettens regler.
– Vi klarte dessverre ikke å komme i dialog og saken
eskalerte.
– Det tilbudet styret la frem ble det takket nei til og vi
kom da i en situasjon hvor vi mistet trenere og
spillere, den største utfordringen ble for de yngste
hvor en stor gruppe sluttet.
– Dette tok mye ressurser og vi brukte å komme på
offensiven igjen

• Håndballgruppas beretning 2013
– For J2003/04 så har det viktigste vært at vi har samlet
alle jentene i en gruppe. Dette betyr felles treninger
og sosiale arrangementer (på de sosiale arrangement
i 2013 en stor gruppe også med de yngste)
– En fantastisk utvikling for spillerne som i 2012/13
spilte J9 og tilsvarende for J10 som viser fantastisk
spill med hele laget involvert
– En stor takk til Karianne, Tina og Siri som leder
treninger og kamper på en veldig god måte
– Vi avslutter 2013 med en stor og bred stall og det er
utrolig moro å se så mange jenter på trening

• Håndballgruppas beretning 2013
– For J2005/06 fikk vi den største utfordringen da vi
mistet en rekke spillere etter sesongslutt
– Dessverre så var det få som sa fra at de startet i ny
klubb og på første trening var det 3 stykker (med
gyldig frafall så ville vi har vært 8)
– En fantastisk innsats av Espen Dåsvand & Co som
har jobbet aktivt med rekrutering av nye spillere, hvor
vi spesielt har fått med mange som spiller fotball i HL
– En stor takk til våre trenere Espen, Morten og Arild
som leder treninger og kamper i mikroserien
– Når 2013 er over er det en glede å
se over 20 stykker på trening

• Håndballgruppas beretning 2013
– Vi gjennomførte et foreldremøte for J2003/04 i august
– Vi fikk endelig gjennomført klubbutviklingskvelden i
regi av Norges Håndballforbund Region Øst i
september
• 2 fra NHF
• 9 fra håndballgruppen

– Etter dette så har vi kommet i en positiv gjenge igjen,
noen høydepunkter

• Håndballgruppas beretning 2013
– J2003/04 fikk muligheten til å være maskoter under
åpningskampen i Bring Cup. Her var våre jenter
maskoter for OL mester Frankrike
– Tv2 Sporten sendte direkte og det var en rekke med
stolte jenter som var med når nasjonalsangen ble spilt
– Info på nettside og i Akers Avis
– De som deltok fikk også et synlig bevis på deltakelsen

• Håndballgruppas beretning 2013
– Vi bestemte oss for å invitere alle i klubben til
Møbelringen Cup hvor Norge – Russland spilte
landskamp.
– Fantastisk oppslutning og vi hadde med 62 stykker,
– Vi tro til og inviterte alle til Peppes Pizza for å spise
før vi dro til Drammenshallen. Her var vi nesten 70 stk
som deltok
– Håndballgruppen dekket utgiftene for spillere og
trenere
– En fantastisk morsom kamp fra Norge og veldig proft
opplegg gjorde dette til en stor opplevelse

• Håndballgruppas beretning 2013
– Siri stod bak og gjennomførte et fantastisk
arrangement hvor det var laget egen klubbsang og
kamprop
– Alle spillerne var invitert til innspilling av sangen
– Før sanginnspilling ble det servert pølser og drikke
– Yngve sto for lyd og musikk, mens Elin filmet og
redigerte
– Når alt var ferdig var det gaver til alle som deltok
– Musikkvideo lagt ut på YouTube

• Håndballgruppas beretning 2013
– En av de største utfordringene er hallsituasjonen
– Dette ble det også bestemt at vi skulle ta tak i, her har
Elin som sitter i håndballstyret gjort en kjempejobb
– Som representant for FAU på Refstad Skole har hun
sammen med Thomas Falch i HL hovedstyret (AU)
frontet flerbrukshall
– Bystyret vedtok rett før jul å sette i gang utredning av
flerbrukshall, dette var det beste vi kunne oppnå pr nå
– Veldig vanskelig å si hva det vil bety da det er stort
behov og ønske om flerbrukshaller mange steder i
Oslo.
– For HL er det skolen som vil være
avgjørende

• Håndballgruppas beretning 2013
– Håndballens dag ble gjennomført søndag.
– Hovedmålene var å sikre rekrutering og gjennomføre
et nytt arrangement for å bygge miljø i
håndballgruppen
– Kamper for alle lag og morsomme øvelser ble
gjennomført
– Med kiosk salg og loddtrekning ble det også sikret
inntekter
– En stor takk til prosjektkomiteen ved Anders, Arild og
Geir

• Håndballgruppas regnskap 2013
Kontonr.
3100
3220
3320
3400
3500
3810
3970
3975
4005
4110
4215
4300
4450
5000
5400
6540
6550
6610
6860
7370
7420
7830
8050
3242
4040
7410

Kontonavn
Salgsinntekter kiosk,avgiftsfritt
Treningsavgift
Stevneinntekter
Offentlig tilskudd/refusjon
Dugnad Styrkeprøven
Interne overføringer
Gaver
Jubileumsbok
Avgifter forbund & krets, bøter
Dommerutgifter
Baneleie Lørenhallen
Varer for videresalg, kiosk og kafeteria etc
ldrettsutstyr 11'er fotball
Lønn fast ansatte
Arbeidsgiveravgift
lnventar
Driftsmateriale
Vedlikehold anlegg
Kurs
Tilstelninger
Gaver
Tap på fordringer
Renteinntekter
Foreldrebetaling utstyr
Cuper håndball
Medlemskontigent
Overskudd (negative tall er pluss)
* Loppetassen 2012 ble først betalt i 2013

Regnskap
2013
-14 200,00
-17 100,00
-15 296,00

Budsjett
2013

Regnskap
2012

-35 000,00
-18 000,00

-31 600,00
-16 088,00
-18 500,00

-3 900,00
-2 000,00
-70 800,00 -102 000,00 -101 150,00
-10 000,00 -10 000,00
-600,00
13 820,00
15 000,00
9 444,00
182,00
2 000,00
227,00
70 800,00 100 000,00
99 600,00
3 208,42
4 000,00
5 642,20
15 059,00
15 000,00
8 421,95
900,00
600,00
126,90
84,60
2 000,00
1 686,00
500,00
670,00
9 000,00
4 000,00
10 000,00
3 020,00
6 956,29
3 000,00
615,82
1 329,00
4 120,00
-30,46
-100,00
-59,63
-10 012,00
3 000,00
8 000,00
6 700,00
2 000,00
-20 792,75
-4 573,10 -20 357,06
1 373,10

• Regnskapet 2013 er ført i
regi av Hasle Løren IL og
blir godkjent av revisor
• Interne overføringer i HL
70.800 kr (0 effekt)
Lørenhallen
• Vi har avskrevet kr 4.120
som vi forsøker å få inn
• Vi leverer et resultat på
+ kr 20.792,75 mot
budsjett på + kr 4.573,10
• Egenkapital kr 63.577,05
• Har utestående fordringer
på kr 5.400

• Håndballgruppas budsjett 2014
Kontonr.
3100
3220
3320
3400
3500
3810
3970
3975
4005
4110
4215
4300
4450
5000
5400
6540
6550
6610
6860
7370
7420
7830
8050
3242
4040
7410

Kontonavn
Salgsinntekter kiosk,avgiftsfritt
Treningsavgift
Stevneinntekter
Offentlig tilskudd/refusjon
Dugnad Styrkeprøven
Interne overføringer
Gaver
Jubileumsbok
Avgifter forbund & krets, bøter
Dommerutgifter
Baneleie Lørenhallen
Varer for videresalg, kiosk og kafeteria etc
ldrettsutstyr 11'er fotball
Lønn fast ansatte
Arbeidsgiveravgift
lnventar
Driftsmateriale
Vedlikehold anlegg
Kurs
Tilstelninger
Gaver
Tap på fordringer
Renteinntekter
Foreldrebetaling utstyr
Cuper håndball
Medlemskontigent
Overskudd (negative tall er pluss)

Budsjett
2014

Regnskap
2013
-14 200,00
-42 600,00 -17 100,00
-24 000,00 -15 296,00
-4 000,00 -3 900,00
-75 000,00 -70 800,00
-10 000,00
-600,00
20 000,00 13 820,00
2 000,00
182,00
75 000,00 70 800,00
6 000,00
3 208,42
15 000,00 15 059,00

500,00
12 000,00
8 000,00

4 000,00
6 956,29

4 120,00
-30,46
-10 012,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
-2 100,00 -20 792,75

• Budsjettet følger i store trekk
regnskapet for 2013
• Budsjetterer ikke med gave (kr
10.000 kr i 2013)
• Treningsavgift, vi vil fakturere flere
spillere for 2013/14, så litt dobbelt
(forsiktig anslag på spillere)
• Planen er å stille med 3 lag i
seriespill og 1-2 lag i mikroserien
• Investerer i trenere, dommere og
klubbutvikling
• Vi må også regne med å anskaffe
nye draktsett i 2014. Har noen
kjennskap til noen sponsorer ville
det vært veldig positivt
• Budsjetter med kr 2.100 i
overskudd

• Forventede utgifter og dugnader for å
delta på håndball
• Treningsavgift kr 1.000 kr (opp fra 900,-) og mikroserien spillere kr 800 (opp fra
700)
• Medlemsavgift kr 300 til HL (for alle i seriespill)
• 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)

• Tidlig info om Den Store Styrkeprøven
• Den 28-29. juni gjennomføres Den Store Styrkeprøven
• Hasle Løren er ansvarlig for målgang og trenger minst 200 vakter
• 4 timers vakter, ca 100-125 kr pr time går til gruppen som stiller med vakter
• Trenger leder, en som setter opp vaktliste etc.
• Sørg for å ta del på vegne av håndballgruppen slik at vi gjør vår del av jobben

• 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 2006.
• 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 (administrativ fokus)
• 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 IL 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 slik gruppe
• Vi må begynne å tenke mer langsiktig, vi ser at vi om 2-3
år risikerer et stort frafall (generelt problem i idretten),
målet vårt er å ha så mange som mulig så lenge som
mulig – vi må se på allianser

• Valg av styre (innstilling fra valgkomite):
• Styret består av 5 personer
• Må være representert med 40% av hvert kjønn (2 personer)

Valgkomiteen består av
•
•
•
•
•

Trine Melgård (J8)
Trine Dahlstrøm (J10)
Marianne Westheim (J8)
Per H. Fredriksen (J10)
Hege Støre (J10)

Valgkomiteens forslag til nytt styre
Styreleder

Jan Rune Løvnæseth Ikke på valg, 1 år igjen

Styremedl/ Kasserer

Anders Hognerud

Ikke på valg, 1 år igjen

Styremedl/ Sekretær

Trine Melgaard

Ny, 2 år

Styremedl/ Sportslig lederTrine Dahlstrøm

Ny, 2 år

Styremedlem

Elin Ruhlin Gjuvsland Ikke på valg, 1 år igjen

Vara Styre

Espen Skjønhaug

Vara Styre

Marianne Westheim 2 år

2 år

Andre roller
Materialforvalter

Helena Bjørkedal

Dommerkontakt

Hege Støre

Webansvarlig

Tone Rogstadkjernet

Arr/Dugnad J10

Geir Mannsåker/ Arne Nærdal

Arr/Dugnad J8

Morten Raanes

Dommere
Dommere/barnekamp veiledere J10

Kurt, Elin, Jan Petter, Trine og
Hege

Dommere/barnekamp veiledere J8
(Høsten 2014)

Trenger 2-3 stykker før
sesongstart

Dommeransvarlig

Hege Støre

Trenere/ Lagleder/
Foreldrekontakt J8 (2005/06)
• Trenere; Espen Dåsvand, Arild Opheim og
Morten Westheim
• Foreldrekontakt; Elin Ruhlin Djuvsland
• Lagleder (administrativ); Camilla Jacobsen

Trenere/ Lagleder/
Foreldrekontakt J10 (2003/04)
• Trenere; Siri, Marianne og Tina
• Foreldrekontakt; Hege
• Lagleder (administrativ); Velges på
årsmøte

Håndballgruppen
Årsmøte slutt

