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Saksliste Årsmøte
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Saksliste
1. Åpning og velkommen
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.
4. Godkjenne innkalling
5. Godkjenne saksliste
6. Årsberetning 2019
7. Regnskap 2019
8. Handlingsplan 2020
9. Behandle innkomne forslag og saker
10.
Fastsetting av medlemskontingent
11.
Vedta idrettslagets budsjett for 2020
12.
Behandle organisasjonsplan
13.
Valg
a. Valgkomiteens innstilling og valg av
1 Styreleder
2 Nestleder
3 9 styremedlemmer
4 Varamedlem
b. Kontrollutvalg
1 2 medlemmer
2 1 varamedlem
c. Representanter til ting
1 Styret har fullmakt til å oppnevne representanter
d. Valgkomitè
1 Leder – Oppmann J2005
2 2 medlemmer – Oppmann J2007 og J2008
3 Varamedlem – Oppmann G2009
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Brodd Håndballklubb
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
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2. Godkjenne de stemmeberettigede
XX stemmeberettigede - YY til stede

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 til å underskrive protokollen

Dirigent
Referent
Signatur 1
Signatur 2

:
:
:
:

4. Godkjenne innkallingen,
5. Godkjenne saksliste og forretningsorden

Ingen kommentarer til innkalling - og dermed godkjent
6. Behandle styrets årsberetning

3
Signatur 1
Signatur 2

Brodd Håndballklubb
Styrets Beretning
For
Brodd Håndballklubb
01.01.2019 - 31.12.2019
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning
Leder
Nestleder
Økonomi
Sportslig leder
Barneidrettsrepresentant
Kommunikasjion/Web
Dugnadsansv.
Kioskansv.
Materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Dommerkontakt

Erlend Fossan (*)
Rodgeir Aanesen
Gunn Junker
Rodgeir Aanesen
Tomas Larsen
Åsmund Ådnøy
Siri Pedersen
Per Egil Raugstad
Ådne Fiskå Sirevåg
Arild Oanes (**)
Kristine Aukland
Iren Høiland
Aage Ravn Thomsen

(Dame sr)
(2007)
(2004)
(2004)
(2012)
(2005)
(2010)
(2008)
(2009)
(2004)
(2011)
(Dame sr)

Revisor

Timo Rautola og Eline Ødegård Eide

(*) Permisjon fra styre fra april 2019. Nestleder Rodgeir Aanesen har fungert som leder i
fraværet.
(**) Styremedlem Arild Oanes har fungert som nestleder.
Styret har hatt 8 møter hvor driften av klubben har vært tema.
Medlemstall og utvikling
Aktive medlemmer pr 31. desember
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Kilde: Medlemsregister i minidrett.no samt tidligere årsrapporter for Brodd
håndballklubb
Vi bør bli bedre på rekruttering i mini slik at klubben unngår hull i aldersammensetning. Rekrutering av gutter er fremdeles en utfordring og noe klubben bør
jobbe videre med.
Seriespill og turneringer
Brodd har i 2019 hatt følgende lag i aktivitets-serie og seriespill
Mini 7-9 år, J10, J11,J12, J14, J15 lag i region + A serie og 2 dame senior lag i 5 divisjon.
På grunn av skader og få gjenværende spillere i stall for J15 inngikk klubben i desember
2019 et samarbeid med Hinna og KFUM håndball om et felles A-serielag for J15.
Regionslaget for J15 ble samtidig trukket fra serien. I januar 2020 ønsket 2-3 spillere
viste deg seg at det også var får
Det har vært deltagelse i nasjonale cuper som Kongeparken cup, Sandnes Sparebank
cup, Troll Cup og Våg Cup i Kristiansand. I Trollcup organiserte klubben med transport
med 2 busser i tillegg til at flere valgte å kjøre privatbiler. Brodd HK deltok med over
100 spillere og foreldre i Trollcup som ble en stor suksess.
Brodd J15 deltok i Granollers Cup utenfor Barcelona i Spania våren 2019. Penger til
turen ble spart igjennom ekstra dugnadsinnsats organisert av laget.
Økonomien har vært slik at Troll Cup turen ble finansiert ved egenandel kr 800,- pr.
spiller, resten dekket klubben.
Intensjonen for 2020 er å gjøre det mulig for spillere å delta på en utenbys turnering
med overnatting ved en lav egenandel i størrelsesorden 500-900 kr. Budsjettet for 2020
legger opp til videreføring av dette.
Treningsaktivitet
Vi fikk for sesongen 2019-20 tildelt 13 timer i Storhaughallen og 3 timer i
Hetlandshallen. Det er på samme nivå som tidligere sesonger. Det gjorde at vi kunne
tildele 2 timer for de fleste lag fra 10 år og eldre.
Jenter 14 og 15 har fått mulighet til å trene J10, J11 og J12 i time i uken som har vært
positivt både for lagene, og for J14/J15
Brodd har stått som arrangør for turneringer i mini, J9 og J10 i Storhaughallen. Med god
støtte fra foreldre og lagledelse er disse blitt gjennomført meget bra.
Dommere til disse turneringene var fra egne rekker med J13 og J14. Styret takker alle
for god innsats.
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Sportslig
Rekrutering av spillere til klubben er blitt bedre noe som veksten i medlemmer på ca
10% viser. I denne sesongen har vi klart å etablere et rent guttelag, noe klubben ikke
har hatt på mange år. Klubben har fremdeles en utfordring med å holde på spillere ut
ungdomsskolen. Her er det ønskelig at klubben ser på muligheter til å motivere spillere
til å holde ut lenger og at en unngår at spillere slutter på grunn av skader.
På seniorsiden har Brodd 2 damelag som har hatt en meget god utvikling i medlemstall.
Damelaget har også rekruttert flere spillere og er nå 36 spillere og den største gruppen i
klubben.
Klubben har valgt å fortsette med abonnement på Learn Handball som blir brukt av
trenerne i klubben i planleggingen av treningene.
Økonomi
Økonomien har vært positiv gjennom hele året og har gitt styret handlefrihet til å
gjennomføre årsmøtevedtakene.
Brodd håndball har videreført tilsynsvakten på St Svithun. Denne er avgjørende for å
holde lav medlemskontingent.
Årets driftsresultat endte positivt på kr 27 392,-. Overskuddet fra kioskdriften var på
75863,- som fordeles lagkontoene.
Reservekapitalen kr 136 220,- står urørt og styret foreslår ingen endring i kapitalbasen,
rentene legges til og utgjør ny base.
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Status 04.03.2020:

Dommere
Det ble høsten 2019 avholdt dommerkurs for spillere i J14 og disse har sammen me J15
utført dømming i turneringene for de yngre lagene i Storhaughallen.
WEB
Hjemmesidene våre er vår viktigste informasjonskanal. Sidene drives fortsatt i
Wordpress, som er et enkelt nok system til at framtidige informasjonsansvarlige skal
kunne overta med litt opplæring. Den viktigste funksjonen til hjemmesidene er å ha den
viktigste informasjonen oppdatert, altså treningstider og kontaktinfo til de ulike lagene.
Dette fungerer stort sett bra, selv om det kan bli noe forsinkelse i flyten hvis oppdatert
informasjon ikke kommer til nettredaktøren. Det er fullt mulig for de enkelte lag å
oppdatere sin egen nøkkelinformasjon direkte i publiseringsløsningen, men dette har
ikke vært tilfelle til nå.
Vi har også konto på Facebook, Instagram og Google Business. Felles for alle er at
oppdateringene våre blir lagt merke til.
Veien videre for Brodd på den digitale fronten? Hjemmesiden og de digitale kanalene
våre skal støtte opp om poenget med klubben, som er å få barn og unge til å spille
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håndball. Derfor må den viktige informasjonen vår være lett å finne på nettet, og
oppdatert. God dialog inn mot webansvarlig er viktig.
Vi kan også bli flinkere til å dele jevnlig på Facebook. Det er også ønskelig med flere
bilder av aktiviteten vår på nett, selvsagt balansert opp mot personvernet for den
enkelte.
Tilsynsvakt St. Svithun
Vi har fått beholde tilsynsvakt dugnaden på St. Svithun og det gir styret god handlefrihet
til å etterkomme medlemmenes ønsker om deltagelse på cup og andre aktiviteter.
Siri Pedersen gjør en god innsats med å holde styr på dugnadslister både i kiosk og på St.
Svithun. St. Svithun tilførte klubben 111 710 kr i inntekter i 2019, og er avgjørende for
blant annet å opprettholde det lave nivået på medlemskontingenten.
Fremover
For et godt sportslig og sosialt tilbud er klubben fortsatt avhengig av foreldres innsats
for at vi skal kunne lykkes. Det gjelder både dugnad og engasjement som trenere,
lagledere, oppmenn/kvinner og styremedlemmer.
- Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Regnskap 2019
a. Se vedlegg Se vedlegg Regnskap 2019 og budsjett 2020 inkludert
revisors beretning
-Regnskap gjennomgått og godkjent av årsmøte.
8. Handlingsplan 2020
a

Rekruttering av spillere

b

Redusere frafall av spillere i ungdomsskolealder

C

Rekrutering av trenere / aktivitetsledere og representanter til
styret

D

Skadeforebyggende arbeid

E

Forebygge seksuell trakassering
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-Ingen kommentarer - og med det godkjent.
9. Behandle innkomne forslag og saker
Forslag til endring i organisasjonshåndboka
A). Fordeling av inntekter fra dugnader:

Inntektene fra Tillsynsvakten går til driften av klubben - overskudd av
kiosksalg fordeles på lagene til "lagkassen".
Lagene kan selge kaker/påsmurt/lapskaus eller lignende under arrangementer
i hallen - alt slikt salg skal registreres gjennom en hver tid gjeldende kassa
system (nå iZettle).
Omsetningen av varer utover vanlige kioskvarer vil da gå direkte til det
respektive lag.

Styret anbefaler at forslaget blir vedtatt.

B) Fordelingsnøkkel for dugnader og overskudd i kiosk mangler i organisasjonshåndbok. Styret
foreslår følgende fordelingsnøkkel:
a.

b.
c.

d.

Tilsynsvakter fordeles basert på aktive medlemmer i minidrett for Brodd HK per lag.
i. Eksempel (Aktive medlemmer i Brodd lag X i minidrett) / (aktive medlemmer i Brodd
HK)).
Tilsynsvakter fordeles med hele dager per lag.
Overskudd fra kioskvakter fordeles basert på aktive medlemmer i minidrett for Brodd
HK.
i. Eksempel (Aktive medlemmer i Brodd lag X i minidrett) / (aktive medlemmer i Brodd
HK)).
Kioskvakter fordeles i følgende 4 deler:
1. Fredager med åpen hall
2. Mini turneringer
3. Seriespill
4. Andre turneringer (Kongeparken Cup, etc)

Styret anbefaler at forslaget til fordeling blir vedtatt og
innlemmet i organisasjonshåndbok
10. Fastsette medlemskontingent
a. Medlemskontingenten foreslås beholdt uendret for 2020
11. Vedta idrettslagets budsjett
a. Se vedlegg Regnskap 2019 og budsjett 2020
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b. -Ingen kommentarer og med det godkjent av årsmøte.

12. Behandle organisasjonsplan
Ingen endringer ut over foreslåtte endringer i punkt 9 a og 9 b.
13. Valg
Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet.
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