Klubbhus evn. Bedre utnyttelse av Askøy forum:
Forslagstiller: Styret

Gjennom 2021 har det vært arbeidet med alternative løsninger til å bygge et klubbhus.
Kommunen har møt oss på flere av behovene vi hadde som lå til grunn for klubbhus.
1.
2.
3.

Det er etablert et stort møterom/kaffe i det tidligere lokalet til barnehagen
Klubben har fått etablert et kontor i hallen
Det er tilgjengeliggjort noe bedre lagringsplass en tidligere.

I tillegg til dette jobbes det med en løsning for å oppgradere treningsrommet i hallen.
Her er det to muligheter:
1. Nytt utstyr i eksisterende treningsrom.
Kostnad ca. 250.000 kr.
2. Flytte treningsrom til nærmere spilleflatene for å få et bedre og større alternativ.
Kostnad inntil 500.000 kr.
Treningsrommet vil være tilgjengelig for alle idretter som bruker Askøy Forum, men vil gi klubbens
medlemmer et kostnadsfritt treningsalternativ for styrketrening.
Forslag til vedtak:
Årsmøte vedtar at klubben legger arbeidet med klubbhus til side og bevilger inntil 500.000 NOK av
oppsparte midler til å styrke Forums treningsrom sammen med Askøy Kommune. Forutsatt at
klubbens medlemmer skal få enkelte fordeler fremfor andre brukere.

Sportslig utvalg:
Forslagstiller: Styret
For å sikre sportslig kontinuitet og utvikling i klubben skal sportslig utvalg være sammensatt som
foreslått under. Dersom det ikke er mulig å få til denne sammensetning skal avvik fra vedtak
godkjennes av styret.
Forslag til sammensetning av sportslig utvalg:
Barneutvalg
•
•
•
•
•

Sportslig leder
En utvalgsleder (Kan velges blant representantene)
2 Representanter fra 6-9 åringer, 1 fra guttehåndball og 1 fra jentehåndball
2 Representanter 10-12 åringer, 1 fra guttehåndball og 1 fra jentehåndball
Klubbutvikler

Ungdom/senior
•
•
•
•
•
•

Sportslig leder
En utvalgsleder (Kan velges blant representantene)
2 Representanter fra 13-15 åringer, 1 fra guttehåndball og 1 fra jentehåndball
2 Representanter juniorgruppen, 1 fra guttehåndball og 1 fra jentehåndball
2 Representanter seniorgruppen, 1 fra herrehåndball og 1 fra damehåndball
Klubbutvikler

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at sportslig utvalg skal ha en sammensetning som beskrevet i forslaget.

Redegjøring for ansettelse:
Forslagstiller: Dag-Øyvind Skogstrand
Askøy Håndballklubb sitt årsmøte besluttet i 2020 (Ref. Årsmøte Protokoll 2020, Forslag 4) å
ansette en utviklingskoordinator i Askøy håndballklubb i 50% stilling. 01.01.2021 ble det ansatt
en utviklingskoordinator i Askøy håndballklubb i 100% stilling.

Jeg ber styret redegjør for prosessen rundt denne ansettelsen og at styret legger spesielt vekt på
hvordan stillingsbrøken ble besluttet økt, da dette ikke er i overenstemmelse med nevnte
årsmøtevedtak.

Styret vil redegjøre for saken i årsmøtet.

Redegjøring om valg av ny utstyrsleverandør:
Forslagstiller: Dag-Øyvind Skogstrand
I forbindelse med at flere av klubbens trenere i disse dager søker om støtte til draktsett hos
Sparebanken Vest - ble klubbens medlemmer og trenere informert via et noe uklart Facebook
innlegg i gruppen «AHK Trenere» om at styret har inngått avtale med ny utstyrsleverandør, og
derfor samtidig at avtalen med Hummel er utgående. Sitat «Klubben har signert ny utstyrsavtale
med Select, så viktig at dere som søker ber om å få drakt av typen Select Spain».

Bytte av utstyrsleverandør er en vesentlig endring for klubben og noe som påfører medlemmene
ekstra og i dette tilfelle kanskje unødvendige utgifter. I den anledning ber jeg styret redegjøre for
prosessen rundt valg av ny utstyrsleverandør, de økonomiske rammene for eksisterende avtale
og ny avtale, og presentere denne for årsmøte.

Det bemerkes at styret har valgt å signere ny avtale med ny utstyrsleverandør kun 18 dager før
årsmøte og er i sluttfasen av å velge distributør av avtalen.
Styret vil redegjøre for prosessen i årsmøtet.

Merkevareprofil:
Forslagstiller: Dag-Øyvind Skogstrand
Askøy håndballklubb har hatt 40 års jubileum og styret har jobbet aktivt med ny
utstyrsleverandør. Jeg mener Årsmøte må gi styret fullmakt til å utvikle og velge ny
merkevareprofil for Askøy håndballklubb.

Forslag til vedtak:
Årsmøte gir styret fullmakt til å utvikle en ny merkevareprofil for klubben som er moderne og
passer bedre til en «ung og moderne» digital kommunikasjonsprofil.

Styret ønsker at forslagsstiller forklarer saken nærmere for Årsmøtet.

Forslag til vedtak fra Styret.

Fremlagt forslag vedtas ikke. Årsmøtet ber styret om å utrede saken med kostnadsoverslag som skal
legges frem på neste årsmøte, eventuelt i ekstraordinært årsmø

