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Protokoll årlig møte 16.02.2021
HASLE LØREN IL AVD. HÅNDBALL
-

1. Godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste

•
•

16 deltok digitalt på Teams, hvorav 12 stemmeberettigede.
Innkalling med saksliste ble godkjent

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
Ordstyrer: Anne Kristine Soltvedt
Referent: Anne Kjersti Røise
Protokoll: Øyvind Marcussen og Kristoffer Bergli
3. Behandle håndbaligruppens årsberetning

Håndbaligruppens årsberetning for 2020 ble gjennomgått og godkjent. Årsberetningen
ligger tilgjengelig på håndballgruppens nettside.
4. Økonomi

—

Håndballgruppens regnskap for 2020 og budsjett for 2021

Regnskapet for 2020 viser et totalt resultat for håndbaligruppen på rett i underkant av
kroner 350.000. For styret ble resultatet kroner 376.727 mot et budsjettert overskudd på
kroner 24.100. Overskuddet skyldes koronasituasjonen og at smittevernsreglene har
begrenset muligheten til aktivitet. Egenkapitalen per 31.12. 2019 er om lag 870 000 kr.
Regnskapet ble godkjent.
Budsjett for 2021 ble gjennomgått og godkjent. I sum er det lagt opp til et underskudd på
150.000, hvor mere midler skal benyttes til mer kursing av foreldretrenere, flere betalte
ungdomstrenere og tiltak som skal bygge klubb, herunder sosiale tiltak. Budsjettering
med underskudd kan gjøres på grunn av solid likviditet i håndballgruppen, og er avklart
med daglig leder.
5. Fastsette treningsavgift for 2021

Styret la fram forslag om at treningsavgift for å spille håndball i Hasle-Løren IL for
sesongen 2021/ 2022 blir den samme som i sesongen 2020/2021:
•
•
•
.

1200 kr for spillere 6 -7 år (håndballskolen)
1700 kr (*2700 kr) for spillere 8-11 år
2200 kr (*3200 kr) for spillere 12 år
2300 kr (*3300 kr) for spillere 13-14 år

•

3000 kr (*4000) for spillere 15 år og oppover

Hvis en lagenhet ikke stiller med en forelder til å bidra med ulike oppgaver i
håndbaligruppen, må hver spiller på lagenheten betale 1000 kr ekstra i treningsavgift.
*

Forslag til treningsavgift ble vedtatt.
6. Behandle innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn i forkant av møtet (frist 29. januar). Heller ingen saker ble tatt
opp i møtet.
7. Valg av styremedlemmer og valgkomité
Valgkomitéen har i 2020 bestått av Øyvind Marcussen og Kristoffer Bergli. De presenterte sin
innspilling til nytt styre.
Styremedlemmer valgt på årlig møte, i tråd med valgkomiteens innstilling:
•

Anne Kristine Soltvedt (J2010 og i2008): leder

•

Marius Løken (J2007): nestleder

•

Christophe Mangion (i/G 2014): Økonomiansvarlig

•

Eshetu Wubetie (J2006): styremedlem

•

Anita Vardøy (J2009): styremedlem

•

Maren Moen (J/G 2014): vara —2 år

—

—

i år

2 år

—

—

—

2 år

2 år

2 år

JØrn-Henning Lien vil stille i styremøter som representant fra sportslig utvalg.
Ungdomsrepresentant i styret vil ikke bli viderefrt som en permanent ordning.
Ved etablering av spillerutvalg, vil en representant fra dette utvalget delta på styremøter ved
behov.
Valgkomité valgt på årlig møte for 2021:
•

Øyvind Marcussen

•

Kristoffer Bergli

Etter århg møtet ga Elin Ruhlin Gjuvsland oss en statusoppdatering på eksisterende plasthall
og arbeidet med ny flerbrukshall. Hasle-Løren idrettsiag har fått rammetillatelse på
midlertidig bruk av plasthallen i 2 år fra nå. I praksis innebærer dette at håndbaligruppen må
legge til grunn at de kun får trene i egen hall i en sesong til (21/22 sesongen). Ny
flerbrukshall skal etter planen være klar i løpet av 2024.

Oslo, 4. mars 2021

Øyv d Marcussen

Kristoffer Bergli

