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Leder av håndballgruppa, Svein Grøterud, innleda med å ønske alle velkommen.
Avslutningsvis takka ny leder av håndballgruppa, Aina Østenengen Tandberg, for innsatsen til
Unn Flattum, Liv Anne Vesetrud, Christina Indresæter og Svein Grøterud som går ut av eller
bytter rolle i styret.
Dersom ikke annet er opplyst er godkjenninger under enstemmige.
Sak:
a)

Behandling av sak:

Ansvarlig:

Konstituering
Godkjenning og opptelling av frammøtte
12 stemmeberettigede medlemmer deltok på årsmøtet: Svein
Grøterud, Eli Hellerud, Kjersti Holm, Per Morten Johansen, StigIvan Larsen, Jarle Hildeskår, Odd Skogen, Christina Indresæter,
Aina Østenengen Tandberg, Unn Flattum, Liv Anne Vesetrud og
Tonje Rundbråten. Eva Enersen, leder av VIF, deltok med talerett.
Godkjenning av innkallinga
I forkant av årsmøtet har innkallinga kun blitt annonsert via
facebook og hjemmesida. Det var enighet om at dette var for dårlig
da ikke alle følger med på disse sidene. Neste år må det også
annonseres i Bygdeposten, i tillegg til at lagledere bør spre
informasjon til de aldersbestemte laga.
Det forelå i utgangspunktet et forslag om felles foreldremøte i
forkant av årsmøtet. AU la fram forslag om å droppe dette på siste
styremøte da det i praksis var for seint å gjøre noe annet. Det må
unngås at lignende skjer en annen gang.
Innkallinga godkjennes med anbefaling om at det skal annonseres
breiere neste år.
Godkjenning av sakslita

Håndballstyret

Sakslista godkjennes.
Valg av møtefunksjonærer:
- Møteleder - Svein Grøterud
- Sekretær - Tonje Rundbråten
- To til å skrive under protokollen – Liv Anne Vesetrud og
Unn Flattum.
- Tellekorps – Velges ved behov seinere.
b)

Årsberetning for sesong 2015/2016
På side 3 står det J08, J09 og J10. Dette er feil da det også er med
gutter i disse gruppene. I stedet for J for jenter bør det stå Barn.
Eva lurte på om vi kunne konkretisere hva det er mangel på i
hopphallen og fikk innspill/utdypning på dette.
På side 4 i årsberetningen står Stig-Ivan Larsen som sportslig leder
senior. Dette må rettes til sportslig leder, da det er denne rollen han
har hatt denne sesongen.
Årsberetninga godkjennes med merknader gitt til side 3 og 4 over.

c)

Årsregnskap med revisors beretning for 2015
I følge regnskapet har vi hatt et underskudd på 140.971,43 kr.
Underskuddet er noe mindre da vi i etterkant har fått inn penger for
håndballskolen (stått på feil konto hos fotballen) og for
skillevegger i hopphallen. Regnskapet er allerede godkjent av
hovedstyret til VIF.
Noe av grunnen til underskuddet er at det sportslige har blitt
prioritert. Årlig arrangering av skiflyvning i Vikersund vil trolig
bety økte årlige inntekter gjennom dugnadsarbeid.
Trenerutgifter er ført på en annen måte i 2015 enn åra før, da
klubbens dekking av treningsavgift og lisens til spillende trenere
også er ført her.
Regnskapet med revisors beretning godkjennes.

d)

Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

e)

Kontingent 2016/2017
Eli fremma forslag om at kontingenten for Barn 3-4 og Barn 5-6
reduseres fra 500 kr til 300 kr. Dette da flere har gitt
tilbakemelding om at 500 kr er dyrt. Jarle støtta Eli og påpekte at
”Leik med ball” fortsatt vil gå i pluss sjøl om kontingenten
reduseres.
Elis forslag om å redusere kontingenten for B 3-4 og B 5-6 fra 500
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kr til 300 kr godkjennes. Kontingentforslaget for øvrig godkjennes
med merknad om at det er halv pris for yngre søsken fra og med
nummer to tas inn.
f)

Budsjett for 2016
Siden styret gikk gjennom budsjettet er tilskuddet vi har fått til
minimål lagt inn. Kontingentinntektene må redusere med 8 000 kr,
jf vedtak under sak e om å redusere kontingenten for Barn 3-4 og
Barn 5-6.
Stig-Ivan påpekte at reisekostnader for A-laget sesongen 16-17 fort
kan bli høyere, da vi i verste fall kan ende opp med en tur til NordNorge. Per Morten påpekt at det er vanskelig å innarbeide dette i
budsjettet da vi ikke veit hvor mye reising det blir enda. Det bør
jobbes med å få på plass en sponsorordning med tanke på transport
for A-laget. Hva med Nettbuss?
Budsjettet godkjennes med en redusert kontingentinntekt på 8 000
kr. Styret får fullmakt til å tilpasse budsjettet med tanke på
reisekostnader for A-laget, men det bør jobbes for å få på plass en
god sponsorordning .

g)

Valg
Forslag fra valgkomiteen blei lagt fram på møtet. Det kom ikke
forslag til endringer eller motkandidater til valgkomiteens forslag.
Følgende blei enstemmig valg inn i styret:
Leder – Aina Tandberg (1 år, ny)
Sekretær – Tonje Rundbråten (1 år, gjenvalg)
Kasserer – Svein Grøterud (2 år, ny)
Økonomiutvalgsleder – Per Morten Johansen (1 år, gjenvalg)
Styremedlem – Eli Hellerud (2 år, ny)
Styremedlem – Vidar Kjemperud (2 år, ny)
Materialforvalter – Kjersti Holm (1 år, gjenvalg)
Dugnadsleder – Inger Paulsen (1 år, gjenvalg) gjenvalg
Arrangementsansvarlig – Martin Lehmann (2 år, ny)
Dommerleder – Odd skogen (2 år, gjenvalg)
Sportslig leder aldersbestemt – Jarle Hildeskår (2 år, ny)
I tillegg vil styret bestå av følgende, som ikke var på valg i år:
Sportslig leder senior – Stig-Ivan Larsen
Beachleder – Odd Skogen
Valgkomiteen fant ikke kandidater til følgende posisjoner:
Nestleder (2 år)
Kiosk og arrangementsansvarlig i hallen (2 år)
Nytt styre gis fullmakt til å ta inn ny nestleder og kiosk og
arrangementsansvarlig i styret.

Valgkomiteen har ikke fungert optimalt. Tidligere nestleder, nå ny
leder har blant annet ikke blitt spurt om hun ville ta det nye vervet.
Stig-Ivan påpekte at vi ikke har en webansvarlig. Dette vil
framover ligge under kasserer.
Styret utarbeider føringer for hva som ligger under de enkelte
oppgavene. Blant annet viktig å få avklart tydelig hva som ligger
under arrangementsansvarlig og hva som ligger under kiosk og
arrangementsansvarlig i hallen. Her bør det også tydeliggjøres av
for denne perioden dekker sportlig leder dekker J16 og oppover,
men sportslig leder aldersbestemt dekker fra J15 og nedover.
h)

Valgkomité
J 15 velges som ansvarlige for å stille med minimum tre stykker i
neste valgkomité. J 15 underrettes om at de er ansvarlige for
valgkomiteen ved sesongstart. Styret må få vite hvem som skal
sitte i valgkomiteen fra J15 før jul.

