Klubben der alle skal trives
Glede – Respekt – Engasjement – Samhandling

Protokoll årsmøte håndballavdelingen 16.01.2018
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:
Referent:

2018-1
16.01.2018
19.00 - 21.00
Møterom, Gressvikhallen
Alle styremedlemmer i håndballavdelingen
Stig Grønvold

Tilstede:

Petter Agerup, Stig Grønvold, Susanne Hansen, Trond Sveberg, Jon
Røed, Hege Halmøy

Forfall:

Mohodin Abdi, Monica Engdal, Karoline Bjerketvedt Helminsen,
Adler Enoksen

Andre:

Saksliste
-

i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

Lovpålagt møte ihht §19 punkt 3, b.
Dette hjemlet i Lov for Gresvik idrettsforening.
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Vedtakssaker:
i.

Regnskapet for håndballavdelingen ble gjennomgått av Petter Agerup,
økonomiansvarlig i håndballstyret.
Det ble redegjort spesielt for overskridelse av budsjett post for leie av hall. Årsak
til dette ligger i at håndballadministrasjon tok kostnadene ved leie av tid i hall
under sommeren. Dette har tidligere hvert enkelt lag dekket.
Alt i alt er det et positivt resultat for håndballavdelingen. Senior laget går i minus.
Dette vil være et lag som administrasjonen skal dekke kostnader til. Spesiell
situasjon i inneværende sesong. I en ordinær situasjons ville dette laget også
bidratt i større grad med inntekter generert fra dugnader ol.
Det ble avklart en fordeling av overskudd av kioskdrift til de ulike lagene.

ii.

Håndballens årsberetning (0.9 versjon) ble gjennomgått.
Ingen merknader eller strykninger.
Denne fullføres som en 1.0 versjon og oversendes hovedstyret i forkant av
Gresvik IF sitt årsmøte.

iii.

Budsjett for håndballavdelingen ble gjennomgått av Petter Agerup,
økonomiansvarlig i håndballstyret.
Det trekkes frem at det ikke er budsjettert med usikre inntekter, som f.eks.
dugnad knyttet til Bring arrangement. Skulle det tilkomme avdelingen inntekter
av denne type, vil det betraktes som bonus.
Videre orienteres det med at det er budsjettert med 20 000,- mer i omsetning for
kiosk i Gressvikhallen i 2018.

iv.

Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
Slik praksis har vært i håndballavdelingen frem til nå er at lagene selv setter
størrelsen på denne. Praksis fortsetter i 2018.

v.

Det ble fremlagt et utkast for årsplan for avdeling.
Det vedtas at dette jobbes det videre med og brukes som verktøy i 2018.

Gressvik 16/1-2018.
Referent
Stig Grønvold
Styreleder i håndballavdelingen
Gresvik IF
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