Sak 12 - Innkomne forslag
Følgende forslag er kommet inn innen fristen.

Forslag 1. Fullmakt i forbindelse med klubbhus.
Styret ber om fullmakt til å fortsette arbeidet med å etablere klubbhus. Ved en eventuell
investeringsbeslutning vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte.
Forslagsstiller: Styret

Forslag 2. Egenandeler ved reise
Foreslår at egenandel til spillere på seniorlag som må dra på bortekamper som krever
overnatting fjernes.
Det legges ofte opp til to kamper på en helg når det er kamper i det som tidligere het Sogn &
Fjordane. Nå er det egenandel på 500kr/person på overnatting, mens man i mange tilfeller
får gruppepris på rundt 600kr/person på hotell. Jeg foreslår en egenandel på 0kr/person.
Forslagstiller: Anniken Juvik Kjølseth
Styrets kommentar: Styret støtter forslaget.

Forslag 3. Endring av prosentfordeling dugnad- og sponsor-inntekter
Foreslår at fordeling av sponsorinntekter fremskaffet av lag endres til 80% lag - og 20% klubb.
Dette gjelder også dugnader fremskaffet av lag.
Dugnader fremskaffet av klubb så foreslår vi at det beholdes 70% lag - og 30% klubb.
Forslagstiller: Herrelaget
Styrets kommentar: Styret foreslår et motforslag som innebærer at tekst i organisasjonsplan
står som i dag, men at fordelingen endres til 80% lag - og 20% klubb.
Nye tekster i organisasjonsplan:
Punkt 18
Sponsoravtaler som gir enkelt lag økonomisk støtte skal fordeles etter en nøkkel på 80% til
det respektive laget og 20% til klubben.
Punkt 13.
Pengene samlet inn fra lagsdugnader skal inn til lagets konto i Askøy Håndballklubb. Pengene
fordeles etter en nøkkel på 80% til det respektive laget og 20% til klubben.

Forslag 4. Ansettelse av daglig leder
AHK er blitt en stor organisasjon med over 600 aktive medlemmer og omsetter for i nivå 3
MNOK. Driften er i dag basert på dugnad og frivillighet blant klubbens medlemmer og
foresatte. Arbeidsbelastningen på enkeltpersoner er til tider dessverre meget stor noe som
gjør driften av klubben avhengig av enkelt personer som bruker sin fritid på å utføre sentrale
oppgaver for klubben. Det hadde ikke vær mulig å drive klubben seriøst uten dette frivillige
engasjementet fra enkelt personer. Styret mener arbeidsbelastningen er blitt for stor når
enkelt personer bruker mye av sin fritid til frivillig ulønnet arbeid for klubben. Styret fremmer
derfor et forslag om å ansatte en dagligleder for å videreføre det omfattende arbeidet som
frem til i dag har vært utført på dugnad. Skal klubben vokse videre både sportslig, og i antall
medlemmer, bør arbeidsoppgaver som utføres på dugnad profesjonaliseres og overføres til
en fastansatt dagligleder i AHK. Dagligleder vil avlaste og overta alle de sentrale
arbeidsoppgavene som dag utføres av frivillige. Driften av klubben vil fremdeles være basert
på dugnad med stor innsats fra klubbens medlemmer og foresatte. En daglig leder vil kunne
tilrettelegge og bistå frivillige i dugnadsarbeidet for klubben.
Styret ber om fullmakt til å ansette daglig leder i Askøy Håndballklubb i løpet av 2020 i en
50% stilling.
Ansettelse av daglig leder ønskes for å styrke klubbens sportslige og administrative sider.
Finansiering av ansettelsen er tenkt som to faser.
1.
2.

Lønnes med midler som er satt til side for sportslig satsning de første 6 måneder.
Fra måned 7 og fremover skal lønn finansieres gjennom aktiviteter som Håndball-SFO
og Håndball-Akademi.

Tiltenkte oppgaver for Daglig leder.
•
Etablere og gjennomføre Håndball – SFO
•
Etablere og gjennomføre Håndball – Akademi
•
Andre treneroppgaver i klubben
•
Administrative koordineringer
•
Samhandling med andre klubber i regionen
•
Ivareta innkjøp til arrangementer
•
Ivareta Sponsorrelaterte oppgaver
•
Andre oppgaver styret setter han/henne til
Forslagsstiller: Styret

