REFERAT ÅRLIG MØTE HASLE-LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Klubbhuset
07.03.18
1. Godkjenning av innkalling og agenda.
Vedtak: Godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Janne Dåsvand
Referent: Marie Torrealba
Kun seks av de oppmøtte var betalende medlemmer i klubben, og hadde stemmerett.
Forslag om å gi de resterende oppmøtte stemmerett ble ikke vedtatt.
3. Håndballstyrets og lagenes årsberetninger
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder og sportslig leder.
Vedtatt.
4. Godkjenning av regnskap og styrets økonomiske beretning.
Regnskap 2017 og budsjett 2018 ble gjennomgått av kasserer.
Kommentarer til regnskapet: Det er ført feil på 3240, og postene for leie Lørenhallen
var ikke riktig balansert. Det ble også stilt spørsmål om hvorfor det ble et stort tap på
innkjøp av klubbens kolleksjon. Styret hadde et ønske om å få ut kolleksjonen, og at
det ikke skulle være for dyrt for spillerne.
Det ble kommentert at det er 90 000 i inntekt på regnskapet, men at det i
årsberetningen står 135 000. Dette skyldes at inntekter fra salg av julekalender 2017
kommer inn i 2018.
Kommentarer til budsjettet: Bonus fra UMBRO framkommer ikke som inntekt i
budsjettet. Dette er ikke en inntekt, men en redusert utgift og framkommer derfor ikke i
budsjettet.
For 2018 er det planlagt å gå i null, og med det beholde dagens kapitalbeholdning.
Dette for å en sikkerhet for økt bruk av betalte trenere og for fortsatt vekst i klubben.
Vedtak: Vedtatt. Forslag om å la julekalenderinntektene gå til styret / klubben ble også
vedtatt.
5. Valg

Valgkomitéen har bestått av Kristin Bjerkeland, Karianne Løkken, Ingrid Horverak og
Masi Hesari.
Fire styremedlemmer går ut av styret: Marie Torrealba, Marius Raknes, Janne
Dåsvand og Arne Jan Flølo. Leder av styret, Elin Ruhlin Gjuvsland har sagt ja til å
fortsette. Det samme gjør styremedlemmene Maria Skarsbø Moen og Trine Jonassen.
Styrets medlemmer valgt på møtet:
Leder: Elin Ruhlin Gjuvsland
Kasserer: Nina Østeby
Styremedlem: Trine Jonassen
Styremedlem: Maria Skarsbø Moen
Sekretær: Aniela Raanes.
6. Treningsavgifter
Styret hadde følgende forslag:
- 6 og 7 år: 1000 kr.
8, 9, 10 og 11 år: 1500 kr.
12, 13, 14 år: 1800 kr.
15 år og oppover: 2500 kr.
Vedtak: Nye treningsavgifter vedtas. Styret bes kommunisere tydelig hva
treningsavgiften dekker og hva forskjellene går i.
7. Krav om dekning av trenerbetaling for deltakelse på cup 2017
Jenter14 mener at styret har hatt manglende dekning for vedtak om at det kun dekkes
en trener per lag for hver cup.
Vedtak: Jenter 14 får refundert de pengene de har ment at de har krav på. Det vedtas
videre at det i framtiden kun dekkes en trener per påmeldte lag for hver cup. Styret bes
videre lage retningslinjer for hvor høye disse utleggene kan være.
8. Innkomne forslag
Det har ikke lykkes valgkomiteen å finne noen som ønsket å stille som Sportslig leder.
Det sittende styre foreslår at oppgaven som Sportslig leder omfordeles fra en frivillig
rolle til en betalt rolle.
Vedtak: Vedtatt. Styret bes utarbeide en skriftlig instruks for denne rollen.

