Innkalling og agenda
ÅRSMØTET 2022
NESODDEN HÅNDBALLKLUBB
STIFTET 17. JANUAR 1992

Velkommen til årsmøtet 21. mars fra kl. 18-19 i Bjørnemyrhallen
Velkommen til årsmøte 21. mars fra kl. 18-19 i Bjørnemyrhallen
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen. Innkomne forslag listes.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle idrettslagets årsberetning.
Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning og revisors beretning.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Avslutning

Vennlig hilsen
Gry Stine Kopperud
Styreleder Nesodden Håndballklubb

Følgende foreslås:
Trenerhonorarer gjeldende fra sesongen 2021/2022
Hjelpetrenere betales basert på innlevert timelister per halvår som godkjennes av trener.
Beløpet totalt kan ikke overskride maksgrensen på 10 000 kr, og med en hjelpetrenersats per
trening på 105 kr.
Avlønning for Håndballskole, 3 dager:
• Hovedtrener:
3000 kr
• Assistenttrener:
2000 kr
• Hjelpetrener:
1500 kr
Honorar for håndballskole utbetales innen utgangen av påfølgende måned for håndballskolen.
Vedrørende avlønning som trenere foreslås en forenkling:
Hovedtrener 13 - 14 år:
kr 6 000 pr år
Hovedtrener 15 - 16 år:
kr 8 000 pr år
Hovedtrener 18 år og seniorlag:
kr 10 000 pr år
Assistenttrener lag over 13 år:

kr 4000 kr pr år

NHK kan innrømme inntil kr 4 000 per år etter vurdering av kvalifikasjoner, (eks. trener II-kurs,
trener III-kurs, trenerkurs på SU/Region nivå). Styret kan i tillegg til trenere innrømme andre
ressurspersoner, honorar innenfor samme satser.
Trenerhonorarer utbetales to ganger per år (desember og juni).
Dommeravlønning
Kvotedommere over 16 år innrømmes en godtgjørelse på inntil kr 6 000 pr år.
Kvotedommere over 20 år innrømmes en godtgjørelse på inntil kr 10 000 pr år.
Godtgjørelsen forutsetter at man har deltatt som kvotedommer gjennom sesongen.
For dommerobservatører innrømmes en godtgjørelse på 105 kr per time, maksimalt 10 000 kr
per år for fremvisning av timeliste.

Inngangsbillett for 2022/23-sesongen
Avgift 21/22
Avgift 22/23
60,60,0,0,60,60,Fastsettes av
Fastsettes av styret
styret
* jmf 2018-beslutning gis styret mandat til å fastsette kostnad.
Type billett
Voksen
Barn, ungdom under 18 år
Honnør
For sesongkort*

Styret gis videre fullmakt til å øke inngangsavgift fra takstene over.
Styret gis fullmakt til å fastsette priser i kiosk.

Honorar av styret
På årsmøtet i 2015 ble det besluttet å honorere styremedlemmer med utbetaling i mai,
betinget at styremedlemmet har stått hele perioden og bidratt aktivt til klubbens beste.
•

Takst: Styreleder kr 7000

•

Takst: Styremedlem kr 4000

•

Ved ekstra innsats/stor arbeidsmengde kan styreleder legge til kr 2000 til enkelte
styremedlem.

Forslag: Ingen endring for 2022/23 sesongen.

11. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Medlemsavgift og treningsavgift faktureres to ganger per år. Avgiftene ble regulert i 2019 for
2019/20-sesongen. Medlemskontingenten foreslås økt med 100 kr fra 2023-sesongen:
Alder:

Treningsavgift

Medlemskontingent

0 - 8 år
600
600
9 – 11 år
1 100
600
12 – 15 år
1 600
600
16 +
2 100
600
Støttemedlemmer
0,400
Ressurspersoner:
0,200
- Styremedlemmer*
- Hovedtrener
- 1 lagleder*
* Refusjon til lagleder og styremedlemmer revurderes om ett år.
•

Det er mulig å søke om dekning av medlemskontingent, treningsavgift, utgifter vedr
deltakelse på cup og håndballskole for personer med behov. Ordningen er lite brukt,
basert på tillitt og gjelder per nå 2-3 barn. Per nå er det vurdert å ikke være behov for
spesifikke kriterier for NHK dekning (eks. maksimumsgrense til foreldres inntekt). Ved
økt etterspørsel vil styret ha mandat til å utarbeide spesifikke kriterier og
søknadsprosesser.

•

Medlemskontingenten faktureres en gang per år, hovedsakelig i januar og fortløpende
ved innmelding.

•

Treningsavgiften faktureres to ganger per år: Januar og august.
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14. Valg av nytt styre i NHK
Gjeldende Styre til juni 2020:
Rolle
Navn
Styreleder
Gry Stine Kopperud
Nestleder
Gry Anette Valstad
Sekretær
Helge Solberg
Regnskapsansvarlig og Sponsoransvarlig
Kristin Ertsgård
Utstyrsansvarlig
Cecilie Finstad
Dommeransvarlig
Tina Johansen
Arrangementsansvarlig
Lena Fixdal
Arrangementsansvarlig
Tora Marie Dalen
Sportslig ansvarlig
Nina Gravråk
Utstyrsansvarlig
Lin Stafne Pfisterer

Valgstatus
på valg
ikke på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
Ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Valgkomiteen har oversendt følgende innstilling til valg av styre i Nesodden
Håndballklubb for sesongen 2020/21. Alle foreslåtte nye kandidater er blitt kontaktet og
har takket ja.
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater som leder for 1 år:
Leder: Gry Anette Valstad
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater som styremedlemmer for 2 år:
- Torbjørn Mehus
- Thor Åge Sundby
- Runa Kjeserud
- Lena Simone Jensen
- Jannicke Scott
- Andre Johannessen

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater som varamedlemmer:
- Eivind Røer
- Jenny XXX
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater som kontrollutvalg for 1 år:
- Gry Stine Kopperud
- Heidi Skjelseth
- Varamedlem: Kristin Ertsgård
Kontrollutvalget gis fullmakt til selv å fastsette leder.

Valg av valgkomite:
- Leder: Blir presentert på årsmøtet
- Medlem: Ingrid Vardø
- Medlem: Blir presentert på årsmøtet
- Varamedlem: Blir presentert på årsmøtet
Ved behov gis fullmakt til at valgkomite til å supplere varamedlemmer og styremedlemmer.
Vi takker alle som har stilt som kandidater.

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling til styrekandidater vedtas.
Det nye styret består da av følgende personer:
Gry Anette Valstad – leder
Styremedlemmer 2020/21
- Eivind Lundgaard
- Runa Kjeserud
- Lena Simone Jensen
- Torbjørn Mehus
- Thor Åge Sundby
- Andre Johannessen
- Tora Marie Dalen
- Nina Gravråk
- Lin Stafne Pfisterer
Varamedlemmer:
- Eivind Røer
- Jenny XXX
Kontrollutvalget:
- Gry Stine Kopperud
- Heidi Skjelseth
- Vara: Kristin Ertsgård

Valgkomiteen:
- Leder: Blir presentert på årsmøtet
- Medlem: Ingrid Vardø
- Medlem: Blir presentert på årsmøtet
- Varamedlem: Blir presentert på årsmøtet

