REFERAT ÅRSMØTE HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Klubbhuset Hasle løren.

05.02.19

Referent: Aniela Raanes, Marie Gulestad, Anne Kjersti Røyse.
Sak nr
1
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Godkjenning av innkalling og agenda.
Godkjent.
Ordstyrer Nina Østeby.
Referent Aniela Raanes og Marie Gulestad, Anne
Kjersti Røyse.
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Økonomi:
Ved Nina Østeby, Regnskap legges fram.
Innspill regnskap:
20 tusen i korrigering/tilbakeføring slottsfjell
cup. Noen lagenheter har korrigert, mens noen
lagenheter har ikke korrigert tilbake Slottsfjell.
Klubbklær fra 2017 er ikke fakturert ut til
lagenheter/medlemmer. Dette må styre se om
kan løses, slik at klubben kan få inn de pengene.
J08/J09 . klubben betaler 50 kr pr spiller for
sosiale aktiviteter det har blitt betalt ut kr 4000
som tilsvarer 79 spillere.

Utover det er regnskapet godkjent.
Budsjett er økt til neste år med tanke på kurs
( dommer kurs) .
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Administrativt:
DHL- vurdere sum 50 tusen fra dhl

staffet dugnad, den har vært samme i 2
år nå.
Julekalender- viktig og holde på.
Nytt styre- holde på avtalen med SPAR,
vært fornøyd med den avtalen.
HasleLinje avtale- klubben har ikke helt
levert til forventning. HasleLinje har
opsjon på videre avtale.
Håndballskole i høst og vinterferie er noe
nytt styre må prøve og videreføre.
Følge opp ny hall.
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Tre kvote dommere ikke 5.
Treningsavgifter:
Styrer ønsker et flatt tillegg på 200 kr på
alle enheter for neste års treningsavgift.
Er noen i mot økning av treningsavgift på
200 kr pr enhet. For sesongen
2019/2020.
Ingen stemmer i mot.
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Valg av styre:
Styre leder: Ikke på plass.
Sportslig leder: Ikke på plass.
Marianne Tobiasen- J12.
Hanne Gry Sannhaug. –J08.
Anne –Kjersti Røyse-J12
Kristoffer Bergli- J12
Nina Østbye fortsetter et år til.
Alle i styret må være medlemmer i
klubben.
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Forslag fra styret: Fotball modellen for
reduksjon i avgift for at en voksen stiler til
verv. Da vil også avgiften øke med som blir
vedatt.
Blir dette vedtatt: ønsker sittende styre at
nytt styre viderefører dette.
Stemmer i mot dette: Kommer brått på, noe

vi burde tenke mer på og forbrede
lagenhetene om at det evt kommer.
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Vedtak godkjent at vi øker treningsavgift
med 1200 kr, med en gulrot på 1000 kr pr
lagenhet for at lagenhet stiller med
representant til utvalg. Treningsavgift økes
ikke for 6 åringer.

Referat sign: Aniela Raanes.

