
ÅRSMØTE
25.03.21

Vi starter 18:30.
Behold mikrofonen avslått når du ikke snakker, 
så blir lyden bedre for alle. Video på hvis du har!
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1. KONSTITUERING AV ÅRSMØTET

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden

b) Valg av ordstyrer/dirigent

c) Valg av referent

d) Valg av tellekorps (3 personer)

e) Valg av 2 protokollunderskrivere

f) Godkjenne de stemmeberettigede (*)

(*) medlem, fylt 15 år



2. ÅRSBERETNING SESONGEN 2020/21

• Styret

• Sportslig

• Arrangement



STYRETS SAMMENSETNING

• Beate Tande, styreleder (*)

• Eskil Hegge, nestleder

• Frank Berg, kasserer

• Trine Bergland, arrangement

• Monica Lindstrøm, sportslig leder senior (*)

• Benedicte Ursin, sportslig leder junior (*)

• Ola Sandness

• Hans Ragnar Dons-Hansen (*)

• Gøran Nilssen (*)

(*) = på valg i år



ANDRE UTVALG

Økonomiutvalg

• Frank Berg

• Eivind Sletten

• Odd Børre Bergan

Revisorer

• Torhild B. Schjølberg

• Vidar Haukebø

Styret i Stangneshallen AS

• Geir Olsen

• Bengt Bjørnå

• Lennart Edvardsen

• Odd Ivar Lauritsen

• Beate Tande

I tillegg «sportslig utvalg» og «arrangementskomitéen»



STYRETS ARBEID

• 15 styremøter siden april i fjor, høy 

aktivitet mellom møtene

• Mye tid knyttet til Covid-19, smittevern, 

omberamminger og planlegging

• Fokus på å få nytt regnskapssystem opp 

og gå, og en sunn økonomi

Mye planlagt, dette fikk vi gjennomført:

• Håndballskole

• Klubblotteri

• Treningssamling for herrene

• Noen få kamparrangementer

• Kamphelg for G20



KLUBBENS LAG I SESONGEN 2020/21

• Lekepartiet 3-5 år

• Mix 1, Mix 2 og Mix 3

• J/G 10

• J/G 11

• J13

• J/G14

• G15

• J16

• Dame 2.divisjon

• Herre 2.divisjon

• (Damer 4.divisjon)

• (Veteran 40+ herrer)

• TH – samarbeidslag ml. HHK, HK Landsås

og Harstad kommune

• 195 aktive medlemmer

• støtteapparat på 122 medlemmer



VÅRE SPONSORER



NESTE SESONG

• Planlegger med oppstart i august, forberedt på at Covid-19 vil 

påvirke dette

• Stiller med 2 lag i allnorsk 2.divisjon – både damer og herrer

• Tjuvstarten og Kraftcupen i september

• Jobbe hardt for å få tilbake spillerne og etablere robuste lag

• Fortsatt fokus på dommerutvikling og å styrke rekrutteringen



3. REGNSKAP 2020

• Revisors beretning

• Oppsummering



• Overskudd: kr 270 806,-

• Kan fastsettes om årsregnskap 

2020

• Har skiftet regnskapssystem, og 

har nå kontroll på tallene selv



4. MEDLEMSKONTINGENT 2021

• Styret foreslår å beholde kontingent på samme nivå som de siste årene, med et tillegg for 

støttemedlem/støtteapparat (som ikke er en del av familie, og ønsker medlemskap). 

• Forslag til vedtak: 

• Medlemskontingent: 700,-

• Familiekontingent: 1050,-

• Støttemedlemmer/støtteapparat: 200,



5. TRENINGSAVGIFT 2021

• Styret foreslår å gjøre noen justeringer på treningsavgiften. Dette tilsvarer en reduksjon 

på 4% med dagens medlemsmasse.

• Forslag til vedtak: 

• Lekepartiet: 0,-

• Mix-lag (1.-3.klasse): 400,- (opp fra 300,-) 

• 10-11 år: 850,- (opp fra 750,-) 

• 12-17 år: 1850,- (tidligere 1500,- -> 2300,-) 

• Senior: 2300,- (ned fra 2500,-)



6. EGENANDELER 2021

• Styret foreslår å beholde egenandelen på samme nivå som de siste årene

• Forslag til vedtak:

• Egenandel opp til 150 km - kr 150,-

• Egenandel fra 151 km og oppover – kr 250,-

• Gjelder for alle lag, foruten seniorlag og spillere som hospiterer opp



7. BUDSJETT 2021

• Budsjett 2021 er utgangspunkt, noe redusert for pga «halv sesong»

• Billettsalg til allnorsk-kamper, og kafé-inntekter

• Økning av medlemsmassen med 10 %

• Økning på Kraftcupen med 15%

• Ikke tatt høyde for tilskudd

i budsjettet (Covid-19)



8. INNKOMMENDE SAKER

• Ingen innkommende saker



9. UTDELING AV HEDERSTEGN

• Personen har vært aktiv i klubben siden 1979

• Siste sesong som aktiv spiller var sesongen 2005-2006

• Innehatt roller som trener, lagleder, styremedlem og foreldrekontakt

• Nå byr hun på seg selv som speaker under seniorkampene i klubben.



ANNE-MERETHE URSIN



10. VALG

• Styret

• Revisorer

• Representant til styret i Stangneshallen

• Valgkomite



VALGKOMITEENS INNSTILLING:
STYRET

• Beate Tande – leder/sportslig leder senior – velges for 1 år – gjenvalg/valg

• Eskil Hegge – nestleder – velges for 2 år - gjenvalg

• Hege Volden – sportslig leder yngre – velges for 2 år - NY

• Frank Berg – økonomi ansvarlig – ikke på valg

• Trine Bergland – arrangements ansvarlig – ikke på valg

• Ola Sandness – styremedlem – ikke på valg

• Gøran Nilssen – styremedlem – velges for 2 år - gjenvalg

• Karoline Nordmo – styremedlem – velges for 2 år - NY



VALGKOMITEENS INNSTILLING:
STYRET I STANGNESHALLEN AS

• Geir Olsen – leder – velges for 2 år - gjenvalg

• Trine Bergland – 2 år - ny

• Lennart Edvardsen – ikke på valg

• Odd Ivar Lauritsen – ikke på valg

• Styreleder i HHK



VALGKOMITEENS INNSTILLING:
REVISORER

• Torhild B. Schjølberg – velges for 1 år - gjenvalg

• Vidar Haukebø – velges for 1 år - gjenvalg



VALGKOMITÉ

• Fortsette som før, en representant fra hvert lag

• Oppstart januar 2022, konstituerer seg selv



TAKK FOR INNSATSEN



11. STYREHONORAR

• Forslag til vedtak (samme som i fjor):

• Styreleder: 15 000,-

• Styremedlemmer: 4 000,-

• Forutsetter positivt driftsresultat, utbetales etter godkjent årsregnskap


