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4. Forretningsorden
Møteleder sørger for at innlegg blir notert opp i rekkefølge. Det gis 2 innlegg pr deltaker i
samme sak. Alle har mulighet for replikk på siste innlegg. Møteleder kan avslutte når han/
hun mener alle sider av saken er belyst. Alle forslag skal være skriftlig, levert i rett tid og
underskrevet med navn. Årsmøtet kan kun behandle forslag om lovendring som er oppført
på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede
på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

5. Godkjenne de stemmeberettigede
Registrering av medlemmer ved inngang/pålogging til møtet til årsmøtet.
Medlemskap følger av de generelle bestemmelser gitt av NIF.
Nedenstående er utdrag fra NIF § 2-5:
Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det
kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser
til idrettslaget, har stemmerett.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, skal det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

6. Stemme- og voteringsregler
Det velges 2 personer fra årsmøtet som tellekorps og til å verifisere resultatene. Alle
avstemminger skal sikres med kvalifisert flertall, som er over 50 %. Unntak er vedtak og
lovendringer som krever absolutt flertall (2\3 flertall). Alle avstemminger skjer ved personlig
stemmegivning og ved at man viser sitt stemmetegn. Man kan ikke stemme på vegne av
andre ved fullmakt. Avstemmingsprosedyre og rekkefølge av forslag bestemmes av
møteleder. Ved personvalg kan valget gjøres skriftlig om noen krever det. Dersom det ikke
oppnås kvalifisert flertall, blir det ny valgrunde mellom forslagene / kandidatene som fikk
flest stemmer i første valgrunde.

7. Valg av møteleder og referent

8. Valg av tellekorps

9. Valg av to personer til å undertegne protokoll
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10. Styrets beretning sesongen 2021/22
10.1 Styret
Årsmøte 10. juni 2020 valgte følgende styre for sesongen 2020/21, og etter konstituering ble
det nye styret sammensatt slik:
Leder: Ole – Kristian Jacobsen
Nestleder og Administrasjonsleder: Anniken Kjølseth
Økonomiansvarlig: Ine Kristine Skare Gustavsen
Sportslig Leder: Else-Gunn Fjell
Styremedlem med ansvar for dokumenter: Renate I. Borlaug
Styremedlem med ansvar for Foreldrekontakter: Frank-Robert Skintveit (Trakk seg fra styret
oktober 21)
Styremedlem med ansvar for Arrangement: Frode Fjell
Varamedlem: Mette C. Laksy

10.2 Møter
Styret har hatt jevnlige møter hver måned, til sammen X møter. Styremøtene har, som
hovedregel, vært avhold på Teams.
I løpet av perioden har styret hatt ca. 70 saker på sakslistene.

10.3 Styrets arbeid
Styret organiserte seg med dedikerte oppgaver for den enkelte, noe som har fungert på en
god måte.
Søknader og saker som har hatt behov for hurtig behandling har blitt behandlet fortløpende
mellom møtene.
Høsten 2021 arrangerte styret med representanter fra sportslig utvalg en helgesamling hvor
det ble jobbet med strategier og handlingsplaner.
Vinteren 2022 arrangerte styret med representanter fra sportslig utvalg og
arrangementgruppe en helgesamling hvor det ble jobbet med frivilligheten og sportslige
spørsmål.
Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet ca. 97 saker i løpet av året.
Det er avholdt møte med foreldrekontakter.
Sekretariatopplæring for kampsekretærer med innføring i Live-føring av kamper ble
gjennomført før sesongstart.
Deltagelse på Årsmøtet i IRA.
Kjøp av regnskapstjenester fra Tveit regnskap.

10.4 Sportslig aktivitet
Klubbens aktivitet i 2021 har vært sterkt preget av situasjonen med Covid-19. Situasjonen har
medført at aktiviteten har vært på et minimumsnivå i store deler av året. De aller fleste
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aktiviteter som klubben vanligvis gjennomfører i løpet av en sesong har blitt avlyst eller
utsatt. Klubben har allikevel behold antall medlemmer gjennom 2021.
Sportslig har sesongen 2021-2022 vært et litt annerledes sesong grunnet korona. Det har
vært varierende hvor mange kamper som har vært avviklet på bakgrunn av ulike koronarestriksjoner/-tiltak i de ulike kommunene. I barnelagene har det vært variabelt om de har
trent, da mange lag er sammensatt fra flere skoler, og det har vært usikkerhet rundt
restriksjonene om gjennomføring av treninger. Foreldre har også vært skeptiske til at barna
skal trene i enkelte perioder. Ungdomslagene har stort sett trent gjennom hele sesongen, og
hatt eget opplegg utendørs i de periodene det har vært stengt for aktivitet inne. Senior over
20 år har ikke kunnet trene normalt, så det har vært utfordrende å holde oppe aktiviteten.
Det har vært et vanskelig år for både spillere, trenere, foreldre og frivillige, og vi setter
enormt stor pris på evnen til å snu om raskt og lage alternativt opplegg
I flere perioder har hallene blitt stengt, og det har vært ulike restriksjoner å forholde seg til
underveis, så det har vært vanskelig å planlegge for noe som helst.
Vi legger bak oss en sesong som har vært uforutsigbar.
Sportslig utvalg har hatt jevnlige møter gjennom sesongen og har håndtert saker av sportslig
karakter. Utvalgene har fungert godt og har blant annet jobbet med utviklingstrapp og
oppfølging av trenere. Det er svært utfordrende å skaffe trenere til klubben og det er et
kontinuerlig arbeid. Sportslig utvalg har gjennomført minidag og håndballskoler, hatt trenerkickoff og “Trygg-på-trening”forelesning i løpet av sesongen. Det ble oppstart keepertrening
med ungdomslagene i februar –22 med instruktører fra regionen. Det har vært fellestrening
for ungdomslagene høsten -21 og spisset gruppe for ungdomslagene våren -22.
Oppturen denne sesongen har vært vår nye ansettelse, samt iverksettelse av akademi og
HFO. Det er planlagt en evaluering av disse aktivitetene våren -22.
Rekrutteringsarbeidet som er nedlagt er viktig for klubben. Medlemstallet har vært stabilt,
men noe nedadgående denne sesongen. Det er også i 2021 startet opp årsklasser med gutter
og jenter.
Det er fortsatt en økende utfordring å få nok treningstider til alle lag. Mange lag trener delvis
eller helt i gymsaler. Det har blitt noe enklere å få treningstider i gymsaler etter at
Askøyhallene KF har overtatt tildelingen av tider for de største gymsalene.

10.5 Organisering
Styret ser hele tiden på hvordan klubben er organisert for at den skal kunne driftes så
optimalt som mulig. I dag har vi et styre, et sportslig utvalg for ungdom/senior, et
barnesportsutvalg og en arrangementsgruppe. I tillegg er det ansatt en klubbutvikler som
skal overta en del av oppgavene rundt daglig drift.
Sportslige utvalg har også i år gjort det som skal til for å skaffe nok treningstider og trenere til
klubben.
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Når det gjelder sponsorvirksomhet så er dette et område vi fortsatt har mye å gå på. Det er
etablert et sponsorkonsept som selges ut til næringslivet i regionen. Dette har begynt å høste
frukter. Dette er ett av områdene klubbutvikler skal jobbe med fremover.

10.6 Medlemmer
Vi har hatt en stabil medlemsmasse denne sesongen per 31.12.2021 talte klubben ca. 780
medlemmer. Det er 611 aktive medlemmer, av dette 128 menn/gutter. Medlemstallet har
holdt seg på samme nivå som i 2020. Andelen menn/gutter har økt noe.

10.7 Ansatt
Askøy håndballklubb har siden vinteren 2021 hatt en ansatt klubbutvikler i 100% fast stilling.
Ansettelsen har gitt klubben flere muligheter i forhold til det sportslige og administrative
oppgavene. Generelt har ansettelsen gitt et positivt bidrag, men samtidig har det krevd en
del tilpasninger for organisasjonen som har vært vant med at alle de som har drevet klubben
har gjort dette på frivillig basis tidligere. Det er fortsatt et potensiale for forbedringer for å få
en optimal utnyttelse av at klubben har en ansatt medarbeider.

10.8 Økonomi
Klubben har fortsatt en stabil og god økonomi. Klubben har brukt mye penger på sportslige
aktiviteter, utstyr, treningstider samt klubbutvikling. 2021 har vært det første året med en
heltidsansatt noe som har økt kostnadene til lønn og honorarer. Til tros for dette og redusert
aktivitet pga Covid kan klubben også i 2021 vise til et positivt resultat.
Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på 145.230 kr. Overskuddet er i sin helhet avsatt
til fremtidig sportslig satsning.
Regnskapsoppstilling og balanse blir lagt frem på årsmøtet.

10.9 Arrangement
Arrangementgruppen for sesongen høst 2021 til våren 2022 er helt ny.
Gruppen består av Frode Fjell (fra Styret), Helga Gunnarsdottir Nondal og Ove Sture.
Oppgavene i gruppen har blitt delt for å gjøre jobben håndterbar å gjennomføre.
Høstsesongen vart dugnadsoppsettet satt opp etter gammel modell der en satte opp lag til
de forskjellige dugnadene. Hele høsten har være preget av begrenset gjennomføring uten
kiosk og noen avlysninger p.g.a. Corona restriksjoner. Det har gått mye arbeid i å tilpasse
arrangementene for å kunne gjennomføre med restriksjoner. Nisse cup vart også avlyst p.g.a.
Corona.
Vårsesongen startet med avlysninger, men fra februar har arrangement gått som planlagt
uten begrensninger.
I vårsesongen tester vi ut litt annet oppsett for dugnad. Vi laget 10 grupper og plasserer lag i
forskjellig alder slik at gruppene blir like store. Dette ser ut å fungere bra og vi vil prøve å få
de foreldrene med erfaring til å være på dugnad sammen med de som er ny.
Vi i arrangementgruppen forsøker at en av oss er tilstede om morgenen for å hjelpe med å
starte arrangementet spesielt der det er grupper som er ny. Gruppen ser også at
beskrivelsene for gjennomføring av arrangement må forbedres så her foregår en gradvis
oppdatering i tråd med de endringene som gjøres.
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10.10 Representasjon
Årsmøte i Idrettsrådet
Sonemøter for regionen
Hilde Daae Johannessen er deltager i Regionsstyret
Hilde Daae Johannessen og Christine Ullestad representerer AHK i Idrettsrådet i Askøy.
Hilde Daae Johannessen er Klubbutvikler for Region Vest
Styret vil takke alle som har bidratt og som daglig bidrar for at alle oppgaver i klubben blir
gjennomført på en god måte.

For styret i Askøy Håndballklubb sesongen 2021/22

____________________
Ole-Kr. Jacobsen

___________________
Renate Ingebrigtsen Borlaug

___________________
Anniken Juvik Kjølseth

__________________
Frode Fjell

___________________
Frank-Robert Skintveit
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Else – Gunn Fjell

___________________
Ine Kristine Skare Gustavsen
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11.Behandle klubbens organisasjonsplan
Eventuelle endringer av Vedtekter og organisasjonsplan legges frem på årsmøtet

12.Regnskap 2021
Blir lagt frem på årsmøtet.

13.Innkomne forslag
Legges frem på årsmøtet.

14.Fastsettelse kontingent
Blir lagt frem på årsmøtet.

15.Budsjett for 2021
Blir lagt frem på årsmøtet.

16.Valg
Valgkomitéens innstilling legges frem på årsmøtet.

17.Avslutning
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