Årsmøte 2018
Mandag 19. mars klokken 19:00 i Steinsvik Arena
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SAK 0

FORMALITETER VED ÅRSMØTET

a) Kontingentstatus
Iht. HHKs lov § 6 «Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.m» er det kun medlemmer
som er fylt 15 år, vært medlem i HHK minst en måned og har oppfylt
medlemsforpliktelsene jf § 3(1) som har stemmerett, og er valgbare.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.
b) Godkjenne innkalling og sakliste
c) Godkjenne forretningsorden
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent.
Protokollen føres av den valgte referent.
2. Ingen medlemmer gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedraget, settes taletid til fem minutter første gang, tre minutter annen og
tredje gang. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts
taletid. Dirigenten har rett til å forslå forkorting av taletiden og komme med forslag
om strek med de inntegnede talere. Det kan ikke fremsettes forslag etter strek er satt.
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være underskrevet med
medlemmets navn. Forlag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten og fremmes
før strek er satt.
Forslag utenom de saker som er oppsatt i sakslisten, kan ikke komme under debatt og
votering uten at 2/3 av de stemmeberettigede forlanger det. Unntaket er endringer i
loven.
4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
Unntak fra denne bestemmelsen er valg.
5. I protokollen føres inn alle forslag, og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for
og i mot.
6. Protokollen underskrives av dirigenten og av to medlemmer valgt på årsmøtet.
d) Valg av funksjonærer
Dirigent:
Referent:

________________________
________________________

Underskrive ________________________
protokoll
________________________
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SAK 1

ÅRSMELDINGER

a) Årsmelding styret
Styret har i 2017 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Johan Rokstad
Siri A. Rinden
Gunnar Lund
Espen Skjelstad
Asbjørn Haugsgjerd
Kenneth Sollesnes
Elise Rinden
Jorunn Engedal

Styret har hatt 14 styremøter. Økonomi har vært dominerende på alle møtene.
Varamedlem møter fast i styret.
Prioriterte saker:
a) Forbedre økonomien
b) Få positiv egenkapital for å få fornyet elitelisens neste sesong
c) Overleve i 1. divisjon
d) Utvikle talent gjennom HTU
Driften har gjennom hele året vært preget av en stram økonomi. Styret har kontroll på
utgiftene. Markedsutvalget har gjort en god jobb med å inngå sponsoravtaler. Det vises, sakte
men sikkert igjen på inntektene.
På grunn av nytt reglement for elitelisens fikk klubben for sesongen 2017/2018
lisensgodkjenning under skjerpet overvåking. Det innebar at klubben jevnlig har måttet sende
perioderegnskap til NHF. For å få fornyet elitelisensen sesongen 2018/2019 må klubben vise
til positiv egenkapital. Styret har hatt flere møter med dette som tema. Det ble laget en
handlingsplan. Tiltak som er gjennomført er ettergivelse av gjeld, stopp i inngåelse av
spilleravtaler, og det er arrangert håndballskole og lotteri.
På slutten av sesongen 2017/2018 kjempet A-laget nederst på tabellen. Styret tok noen grep
for å prøve å berge plassen. Mika Nurmi ble hentet inn for å veilede trener og spillere. To
utenlandske spillere ble lånt for en liten periode. Det ble også inngått et samarbeid med
Avaldsnes der klubbene hadde felles treninger. Laget unngikk nedrykk.
HHK har, via Haugaland Talentutvikling (HTU), fokus på talentutvikling. Klubben har lag for
gutter i alderen fra 11 til 14 år og for jenter fra 11 til 15 år. I alt er det 60 jenter og 28 gutter
som er med i HTU. I samarbeid med region Sør-Vest arrangeres en trening i måneden som
sonetrening. For å styrke talentutviklingen ytterligere ble det tatt to grep i oppstarten av
sesongen 2017/2018. Det ble ansatt en assisterende trener. Kostnadene dekkes av
kontingenten. Det ble også arrangert trenerkurs for interesserte trenere i moderklubbene.
I tillegg har HHK lag i regional serie for G16 og G18. G16 skal spille kvalifisering til Bringserien.
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HHK drives på et meget nøkternt grunnlag. A-laget foretar reiser til bortekamper på billigste
måte. Det innebærer av og til lange reiser med bil. Det er ikke forsvarlig å drive klubben på et
lavere økonomisk nivå hvis målsettingen er å ha et A-lag.
Økonomi er fortsatt en utfordring. Klubben må fortsette med å redusere gjelden og bygge
positiv egenkapital.
Det nye styret bør fortsette arbeidet som blir gjort vedrørende satsingen gjennom HTU. Dette
er klubbens fremtidige eksistensgrunnlag.
Styreleder
Johan Rokstad
b) Årsmelding markedsgruppen
Ide/markedsgruppa fortsatte sitt arbeid i sesongen 2017/2018.
Det har også i år vært et krevende arbeid på sponsorsiden i et tøft marked denne sesongen. Vi
har jobbet med flere positive tiltak som har gitt noe ekstra på inntektssiden.
Vi startet sesongen med 10 personer, men John G Lohne og Alexander Østevik har trukket
seg ut pga. arbeidssituasjon.
Ide/markedsgruppa har bestått av:
Aksel Røsand, Morten Sollesnes, Torbjørn Jacobsen, Jan Åge Matland, Janne Oldeide, Geir
Harald Sjurseth, Kjetil Lande, Kenneth Sollesnes og vi fikk inn Jan Erik Søvig i løpet av året.
Dermed teller gruppa pr i dag 9 personer.
Det har vært avholdt 5 møter i løpet av 2017, i tillegg til flere uformelle møter i forbindelse
med kamper.
Viktige og positive tiltak som har gitt ekstra inntekt har blant annet vært lotteriet før jul med
inntekt på ca.153 000 kroner.
Det ble arrangert en vellykket håndballskole i høst med 153 påmeldte gutter og jenter i
alderen 8-15 år. Janne Oldeide og Alexander Østevik stod bak opplegget, og A-lags spillere
gjorde en flott jobb som instruktører.
Ellers har gruppa vært med og bidratt med salg av bambussokker og supportereffekter (tskjorter, skjerf, bjeller) på HHK sine hjemmekamper.
Gruppa har som mål å jobbe videre for å øke inntektene til HHK for at klubben skal fortsette
med sunn økonomi og god likviditet. Vi har en gruppe som prøver å jobbe kreativt for å gi
klubben nye inntektskilder, og ha fortsatt godt samarbeid med både nåværende og nye
aktuelle sponsorer. Det jobbes med å spre budskap om hjemmekamper både i klubber lokalt
og våre samarbeidspartnere, for å få flere publikummere på kamp.
Leder ide/markedsgruppa
Kenneth Sollesnes
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c) Årsmelding sportslig
Etter en tung sesong 16/17 var det mange spillere som valgte å forlate klubben. I tillegg til
klubbens dårlige økonomi fikk vi ikke lov til å inngå proffkontrakter, noe som gjorde at vi
hadde en veldig tynn stall. Vi fikk inn unggutten Tormod Hodne og har også fått med oss
flere unggutter fra G18 som har vært fast med i stallen denne sesongen. Vi fikk også inn
Kristian Kildemann som assistenttrener. Ian Seistrup, som la opp etter sesongslutt, sa seg
villig til å hjelpe laget i starten av sesongen mens nye spillere var i vente. Det gikk ikke lenge
før Ian pådro seg en skade og ble satt ut av spill i flere måneder. Vi takker ham for hjelpen og
det engasjementet han har vist i alle de årene han har vært med.
Sesongen startet dårlig for laget. Første seier kom ikke før den 7. serierunden da vi tok imot
Haslum hjemme den 05.11.17. Det gikk knappe 3 dager før guttene tok sin neste seier borte
mot Follo. Det så ut som ting var på vei til å snu i riktig retning. Neste hjemmekamp var mot
St. Hallvard hvor det ble uavgjort etter en tøff snuoperasjon etter å ha spilt 11-15 til pause..
Etter det taper laget 9 strake kamper og håpet om å forbli i 1.div minsker. Haugaland vant sin
sist spilte kamp mot Follo den 18.02.18. I skrivende stund er 19 av 22 kamper ferdigspilt og
Haugaland sitter igjen med 3 seiere, 1 uavgjort, 15 tap og ligger dermed på siste plass på
tabellen. For å unngå nedrykk er Haugaland nødt til å vinne sine tre siste kamper mot
serielederne St. Hallvard(3.plass), Runar Sandefjord (1.plass) og Sandefjord (4.plass). I tillegg
er vi avhengige av at Follo, Kristiansand og Haslum taper sine gjenstående kamper for å
beholde plassen.
Finnen Olli-Peka pådrar seg skader og sjukdom gjennom sesongen og fra oktober til
desember går han glipp av 6 kamper. I kampen mot Charlottenlund hjemme den 04.02.18
pådrar han seg en hjernerystelse som gjorde at han måtte stå over kampen mot Haslum borte.
På grunn av dårlige resultater ble det tatt et valg fra styret sin side om å skaffe hjelp til
trenerteamet. Det ble tatt kontakt med tidligere HHK-trener og mental coach Mika Nurmi for
å høre om han kunne bidra til å hjelpe klubben med å komme seg opp på beina igjen. Mika
ble med som en støttespiller for Andreas, men dessverre virker det som om vi i styret tok grep
litt for seint. Håpet et der fortsatt om å klare å holde oss i 1.divisjon, men med bare 3 kamper
igjen av sesongen ser det dessverre mørkt ut for klubben. Med flere spillere som søker nye
klubber, flytter og så videre ser det dårlig ut for neste sesong. I kjølvannet av dette spirer det
derimot i ungdomsavdelingen. Både G-18, G-16, G-15 og HTU florerer i spillere.
Det er flere av G-18 og G-16 som har tatt steget opp til A-laget og deltatt fast på treninger og
noen til og med kamper. Selv om resultatene ikke har vært noe særlig denne sesongen har vi
likevel noe positivt å ta frem. Det er mange unggutter som har fått prøvd seg ute på banen
med de store gutta. Sondre Sollesnes, Ole Christian Haagenvik, Eskil Fausa, Johannes
Grindheim, Simen Schnabel er noen av disse gutta. For ikke å glemme Vegar Arnesen, som
har vært med på hver eneste kamp, og Petter Steinsvik som har tatt over 2.keeper plassen
denne sesongen. Det har vært en sesong med en god utvikling blant ungguttene, noe som vi
ser på som veldig positivt.
Allerede før jul får vi beskjed om at det blir Andreas Justesen sin siste sesong i HHK, grunnet
at han og kjæresten skal flytte hjem igjen til Danmark. Det er uvisst om hvem som skal ta
over trenerjobben etter Andreas.
Elise Rinden trekker seg som oppmann og sportslig etter sesongslutt og det er uvisst om
Magnus Storstein kan beholde denne rollen. Beholder Avaldsnes plassen sin i 2.div og
Haugaland rykker ned vil rollene havne i konflikt da han spiller i Avaldsnes. Derfor vil det
være lurt å holde et øye åpent for noen som kan ta denne rollen om det skulle bli tilfellet.
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På vegne av sportslig utvalg
Elise Rinden og Magnus Storstein
d) Årsmelding arrangement
Det har i sesongen 2017/2018 ikke vært et fast arrangementsutvalg. Det vil nok være en fordel
å ha et arrangementsutvalg bestående av 3-4 personer. Da kan en fordele arrangementsansvar
for kamper, samt ha en fast kjerne som kan bidra med å forberede arrangement og styre de
frivillige på kampdag. Anbefaler at det jobbes med for neste sesong.
Det kreves mange timer til rigging av Sysco Arena til kamp. Tribuner må tas ut, kiosk settes
opp og utstyr som må tas ut er plassert «overalt». Timetallet for å arrangere hjemmekamp er
som følger:
Oppgave
Rigging av tribune
Rigging av reklame
Kiosk
Nedrigging/rydding
Arrangement

Personell (antall)
8
5
4
10
3

Varighet (timer)
2.5
1
3
1.5
6
Totalt

Timer
20
5
12
15
18
70

Med 11 hjemmekamper utgjør dette 770 dugnadstimer på en sesong.
Til kamparrangement har HTU foreldre vært til stor hjelp. Dugnad har vært fordelt på HTU
lagene, men det har vært varierende oppmøte fra foreldre. Vi har derfor vært avhengig av at
det er noen faste frivillige som stiller til dugnad. Det er flere personer som stiller til dugnad
nærmest hver kamp, og de skal ha honnør for dugnadstimene de ligger ned for HHK. Det er
like fullt behov for å forberede måten vi sikrer hjelp fra frivillige til HHK sine
hjemmekamper.
I tillegg har det vært betydelige dugnadstimer i forbindelse med Yrkesmessen og konsert i
Sysco arena. På disse arrangementene har spillerne i HHK vært med å rigge i forkant, HTUforeldre har vært med under arrangement som vakter, ryddehjelp etc, i tillegg til nedrigging
og transport. Total beløper dugnadsinnsatsen seg nær ett årsverk i timetall.
Det tekniske i hallen har stort sett vært tilfredsstillende. Det har vært sporadisk bortfall av
trådløst nettverk eller annen teknisk svikt mellom tidtaker PC og scoringstavle, som har før til
stans i kamp. Det er å anbefale å ha to scorings PC-er klare i sekretariatet.
Det er behov for å få flere personer som kan stille som sekretær. For neste sesong vil det også
bli føring av elektronisk kamprapport og det vil være behov for kursing av nye og gamle
sekretærer.
Det kunne med fordel vært laget til faste kioskfasiliteter i Sysco Arena, dette ville redusert
timebehovet og gitt publikum en bedre opplevelse. Det er laget til et nytt lagrings «loft» i et
av siderommene vest i hallen som HHK disponerer som lager.
Publikumstall har vært varierende, men på det jevne noe lavt (ca. 150). Erfaringen er at det
blir godt med publikum når lokale håndballgrupper mobiliserer og dersom det er delt ut
gratisbilletter i forbindelse med håndballskole e.l., men denne effekt har vi ikke sett i årets
sesong.
Det anbefales også å jobbe mer mot lokale håndballgrupper for å få inn yngre spillere som
maskoter ved innløp. Dette har vi hatt lite av i årets sesong.
Leder for Arrangement
Asbjørn Haugsgjerd
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e) Årsmelding HTU, G16 og G18
HTU har igjen hatt et år med stor aktivitet. HTU fortsetter med spillerutvikling av både gutter
og jenter, og jentene er nå er selvfølgelig del av HTU. Det er nå rundt 60 jenter og 28 gutter
som er med på HTU.
HTU har også etter hvert tatt steget med påmelding av lag i regionale serier. For 2017/2018
sesongen har dette vært gjeldende for G15, G16 og G18.
G18 prøvde seg på kvalifisering til Lerøyserien, men lykkes ikke med det. Flere spillere på
G18 har fått prøve seg på HHK A-laget. Petter Steinsvik tok steget inn som 2. keeper for Alaget. Alle spillerne på HHK G18 er aktive i moderklubbenes A-lag.
G15 har klart seg bra i regionserien og sikter mot kvalifisering i Bringserien for sesong
2018/2019.
G16 klarte før jul det som har vært et av de store målene med HTU. Haugalandet har endelig
igjen et lag i en nasjonal serie. G16 spiller nå etter nyttår i den nasjonale Bringserien. Det er et
mål for 2018/2019 å kvalifisere seg til Lerøyserien.
Hele ungdomsgruppen i HHK reiser hvert år på cup og hadde store tradisjoner for å reise til
Rødspætte CUP. En påmeldingstabbe gjorde at vi denne gangen endte opp på AGFcup i
Aarhus. Vi er for 2018 igjen påmeldt til Rødspætte CUP.
Det ble også for første gang innført en aktivitetsavgift på HTU. Denne ble brukt til å kjøpe inn
trenerkrefter i form av Kristian Kildemand, som er kommet inn som en meget håndballkyndig
ressurs for HTU. HTU er for øvrig selvfinansiert og har ingen overføring av penger til Alaget.
Der HTU er blitt en veldig viktig ressurs for klubben er ved avvikling av arrangement. Tusen
takk til alle dere som har stilt opp for å skru på disse flotte tribunene våre, bakt kaker og
rigget kiosk. Det har vært en uvurderlig hjelp!
Tusen takk til alle sponsorer som tror på oss, til alle foreldre som stiller opp på det som skulle
være, spillere som står på og legger ned time på time med trening og til alle trenerne våre som
gjøre en veldig god innsats for å holde på flere spillere lenger!
Espen Skjelstad
Leder HHK – Ungdom
SAK 2

REGNSKAP FOR 2017

a) Rapport økonomi
Økonomien for HHK har i 2017 vært mye lik de foregående årene. Resultatet for året er ikke
kjent i skrivende stund, men ved utgangen av oktober var det et akkumulert overskudd på vel
200 tusen kroner. Ut fra påløpte utgifter og inntekter de 2 siste månedene, er det fortsatt håp
om overskudd for hele året.
Det har, som tidligere år, vært vanskelig å skaffe tilstrekkelig med sponsormidler. Klubben
har i 2017 hatt sponsorinntekter på rundt 1,7 millioner kroner. Aksel Røsand gjør en
kjempejobb og det har reddet oss gjennom sesongen. Dessverre er de fleste sponsoravtalene
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ettårige, dermed må Aksel gjøre den samme jobben på nytt når ny sesong/nytt år starter.
Haugesund Sparebank og Haugaland Kraft er de største sponsorene til klubben. Disse
avtalene går ut i 2018 og nye avtaler må inngås for neste år. Vi får håpe at vi får på plass en
ny 3-årig avtale med begge sponsorene, gjeldende fra 2019. Haugesund Sparebank og
Haugaland Kraft har de siste årene stått for nærmere en tredjedel av sponsorinntektene.
Verdifull har også avtalen med Østensjø Rederi vært, som har gitt 100 000 kroner pr. år på en
3 års avtale. Denne avtalen gikk ut i 2017.
Markedsavdelingen har vært til god hjelp for klubben. Inntektene fra loddsalget innbrakte
rundt 150 000 kroner. Håndballskolen som ble arrangert ga vel 40 000 kroner i inntekt.
HTU og G15/16 og G18 inngår også i klubbens regnskap. HTU og Guttespillerne, samt
moderklubber har betalt for deltakelsen. I tillegg har Haugaland Kraft og SR-Bank stiftelsen
bevilget penger til HTU. Kostnaden med HTU har i liten grad betydd ekstra kostnader for
klubben.
Gunnar Lund
økonomileder.
b) Revidert regnskap
Revidert regnskap blir lagt fram på ekstraordinært årsmøte.
SAK 3

BEHANDLE RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Rapport fra kontrollkomiteen legges fram på ekstraordinært årsmøte.
SAK 4

BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG

Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet.
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SAK 5

BUDSJETT FOR 2018

Budsjett for året 2019
Utgifter
Lønn

720 000

Lønn HHK ungdom

150 000

Reisekostnader

175 000

Legebesøk

20 000

Arbeidsgiveravgift

120 000

Inntekter

Div. Inntekter

150 000

Medlemskontingent

100 000

Lån, nedbetaling

240 000

HTU kostnader

600 000

Innbet. Av HTU

600 000

Grasrot andel, Tipping

27 000

Sponsorer
Kausjonist lån
Yrkesskadeforsikr.

1 600 000
114 000
0

Kampinntekter

60 000

Håndballskole

50 000

Diverse utgifter

200 000

Regnskapshonorar

84 000

Sysco Arena

150 000

NHF/lisenser etc.

50 000

Momskompensasjon

120 000

Utgift pr. mnd.
Inntekt pr. mnd.
SUM

2 623 000
5 330 000

Overskudd

2 707 000
5 330 000
84 000
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SAK 6

VALG AV STYRE

Valgkomiteen har følgende innstilling til styre for sesongen 2018/2019:
a)
Leder:
Johan Rokstad
b)

Nestleder:

Legges fram på årsmøtet

c)

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kenneth Sollesnes
Gunnar Lund
Legges fram på årsmøtet
Legges fram på årsmøtet
Legges fram på årsmøtet

d)

Varamedlem

Legges fram på årsmøtet

På vegne av valgkomiteen
Aksel Røsand

SAK 7

VALG AV KONTROLLKOMITE

Innstilling til kontrollkomite legges fram på årsmøtet

SAK 8

VALG AV VALGKOMITE

Innstilling til valgkomite legges fram på årsmøtet
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