
 

Til medlemmer Harstad Håndballklubb 15.03.2018  

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harstad Håndballklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte gjort på klubbens hjemmeside, fb-side og oppslag 

i hallen 22. februar 2018 

Årsmøtet avholdes den 22. mars 2018 kl. 19.30 i Stangneshallen 

Under følger saklisten for årsmøtet:  

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettiget. 

Sak 2: Godkjenne innkallingen  

Sak 3: Godkjenne saklisten  

Sak 4: Velge ordstyrer 

Sak 5: Velge referent  

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 8: Gjennomgang av klubbens regnskap og vedta idrettslagets budsjett.  

Se økonomiutvalgets forslag til budsjett. 

Sak 9: Fastsette medlemskontingent for sesongen 2018/2019  

Forslag til vedtak: Samme som i fjor hvor 

medlemskontingenten settes til kr 800,- og familiekontingenten til 1150,- 

Sak 10: Fastsette treningsavgift for sesongen 2018/2019  

Forslag til vedtak: Samme som i fjor hvor 

treningsavgiften settes til:  

Lekeparti 3-5 år Kun kontingent 

Mini Håndball 300 kr 

Jenter/Gutter 10 år 750 kr 

Jenter/Gutter 11 år 750 kr 

Jenter/Gutter 12 år 1500 kr 

Jenter/Gutter 13 år 1500 kr 

Jenter/Gutter 14 år 2100 kr 

Jenter/Gutter 15 år 2300 kr 

Jenter/Gutter 16 år 2300 kr 

Jenter/Gutter 18 år 2500 kr 

Senior Dame/Herre 2500 kr 

 

 

 



 

Sak 11: Fastsette egenandel for sesongen 2017/2018  

Forslag til vedtak: Forslag til egenandel gjeldende for alle lag: 

Egenandel opp til 150 km : kr 150,-  

Egenandel fra 151 km -> : kr 250,-  

Sak 12: Behandle forslag og saker  

- Forslag til ny æresmedlem i HHK 

- Forslag til å avslutte bruk av revisor for regnskapet til HHK 

Sak 13: Foreta følgende valg:  

- Valg av representanter til styret 

13.1 Leder  

13.2 4 styremedlemmer 

13.3 Representant til styret i Stangneshallen 

13.4 Valg av valgkomite til neste årsmøte:  

Forslag til vedtak: samme som i fjor: En fra hvert lag, oppstart januar 2019 og 

konstituerer seg selv. 

 

Øvrig informasjon: 

- Regnskap med revisors beretning.  

Fremlegges på årsmøte. Kan fås ved henvendelse til kontor@harstadhk.com 

- Økonomiutvalgets forslag til budsjett.  

Fremlegges på årsmøte. Kan fås ved henvendelse til kontor@harstadhk.com  

- Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet. 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:  

- Styrets og utvalgene sine årsberetninger for sesongen 2017/18  

 

Med vennlig hilsen Styret i HHK  
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