
Innkalling til ordinært årsmøte 2021 
Harstad Håndballklubb 

Dato: 25.mars 2020 

Klokkeslett: 18:30 

Sted: (Gjøres digitalt, med Microsoft Teams) 

Styret viser til innkalling til årsmøte gjort på klubbens hjemmeside og Facebook-sider. 

Saksliste 

Sak 1 - Konstituering av årsmøtet 

1. Godkjenning av innkalling og forretningsorden 

2. Valg av ordstyrer/dirigent 

3. Valg av referent 

4. Valg av tellekorps, tre personer 

5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

6. Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2 - Behandle klubbens årsberetning 

Viser til årsberetningen som ligger på hjemmesiden til klubbeni.  

Sak 3 - Behandle regnskapet for 2020 

Viser til regnskap og revisors beretning som ligger på hjemmesiden til klubbeni. 

Sak 4 – Fastsette medlemskontingent for 2021/22 

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,- 

Sak 5 – Fastsette treningsavgiften for 2021/22 

Styret foreslår å gjøre noen justeringer på treningsavgiften. Vi har slått sammen de 3 aldersgruppene 

som var mellom 12 og 17 år, da de har omtrent lik aktivitet (og dermed likt «kostnadsbilde»). Det 

betyr fortsatt et hopp fra 11 til 12 år, men det sammenfaller med økning i aktivitetsnivå. 

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,-) 

Sak 6 – Fastsette egenandel for sesongen 2021/22 

Styret foreslår å beholde egenandel på transport på samme nivå som tidligere år. 

Forslag til vedtak: 

• Egenandel opp til 150 km: 150,- 

• Egenandel fra 151 km og: 250,- 

Sak 7 – Vedta klubbens budsjett for 2021 

Se økonomiutvalgets forslag til budsjett, som ligger på klubbens hjemmesidei. 

Sak 8 – Behandle innkommende forslag og saker 

(ingen innkommende saker) 

Sak 9 – Æresmedlem (hederstegn) 

Tradisjonen med å dele ut hederstegn/tilordne æresmedlemskap har dessverre ligget brakk de siste 

årene, og det ønsker det nåværende styret å gjøre noe med. Statuttene ligger på våre hjemmesider, 

sammen med tidligere tildelinger. 

Vi vil derfor i år dele ut hederstegn til en av klubbens ressurspersoner. 

Sak 10 – Valg 

Følgende medlemmer er på valg i klubbens styre: 

• Styreleder Beate Tande 

• Sportslig leder senior Monica Lindstrøm 

• Sportslig leder junior Benedicte Ursin 

• Styremedlem Gøran Nilssen 

• Styremedlem Hans-Ragnar Dons-Hansen 

Viser til valgkomiteens innstilling som legges frem på årsmøtet. 

Valg av representanter til styret 

1. Leder 

2. Styremedlemmer 

3. Representant til styret i Stangneshallen 

4. Valgkomité 

Forslag til vedtak: Samme som i fjor; en fra hvert lag, oppstart januar 2021, konstituerer seg 

selv. 



5. Valg av revisor 

Sak 11 - Fastsetting av godtgjørelse for selskapets styre 

Forslag til vedtak:  

Beholde styrehonoraret som i fjor; styreleder mottar 15000,- og styremedlemmer mottar 4000,- gitt 

at klubben kan vise til overskudd likt eller høyere enn det totale styrehonoraret. 

 

Relaterte dokumenter 
• Forretningsorden 

• Årsberetning 2020/21. 

• Regnskap med revisors beretning 

• Økonomiutvalgets forslag til budsjett 2021 (nøkkeltall) 

• Statutter for hederstegn/æresmedlemskap 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Harstad Håndballklubb 

 

 
i https://harstadhk.com/hendelse/arsmote-2021/ 


