ÅRSMØTE I GJØVIK HÅNDBALLKLUBB
26.mars 2019 klokken 19.00
Sted: Sparebank1 Østlandet, Gjøvik8-9-1
Dagsorden
1. Åpning av årsmøtet
2. Konstituering
3. Valg av møteleder
4. Valg av protokollfører
5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
6. Behandling av styrets beretning/årsrapport
7. Kontrollutvalgets og revisors beretning av klubbens regnskap for 2018
8. Behandling av GHK sitt budsjett for 2019
10. Valg av styret, revisor, kontrollkomité og valgkomité.
12. Eventuelt.
I dette dokumentet:
Styrets beretning
Kontrollkomiteen sin årsrapport
Vedlegg:
1. Årsregnskap
2. Revisors beretning (kommer senere)
4. Budsjett 2019
Styret har bestått av:
Hilde Håkonsen, Leder
Tom Gusdal, Nestleder
Heidi Lehre, Styremedlem / Økonomi
Mirsad Pestalic, Styremedlem / Sportslig leder A-lag
Morten Hatterud, Styremedlem / Sportslig leder Junior
Anita Jakupovic, Styremedlem / Leder for arrangement, med permisjon fra januar 19 - mai 19.
Valgkomiteen har bestått av:
Tov Røysland
Trine Bråthen
Kontrollkomiteen har bestått av:
Per Olav Olsen Leder
Ulf Kolbergsrud Medlem
Anette Galåen Medlem

Beretning fra Styret
Det har siden årsmøtet i 2018 vært avholdt 16 styremøter. Styret har bestått av 6 medlemmer
som har hatt jevnlige møter. Til tross for mange krevende arbeidsoppgaver har styrets arbeid
vært preget av samarbeid og respekt. Vi har etablert en møtekultur som er preget av stor
«takhøyde» og engasjement.
Organisasjon
Heller ikke i 2018 har styret vært fulltallig da det har manglet leder for yngres og leder for
marked, samt vara. Fraværet av disse viktige verv, i tillegg til at det mangler personer til
sentrale roller i klubben, har ført til at styret har måttet ta på seg flere
oppgaver. Klubben mangler fortsatt personer til sentrale roller som dugnadsansvarlig og
webansvarlig. Vi ser at det er helt nødvendig å få på plass flere frivillige slik at det ikke blir
for stor belastning på de som har ulike verv og oppgaver i klubben.
Alle i styret har hatt mange arbeidsoppgaver. Dette på grunn av at styret ikke har vært
fullbesatt (mangler leder for yngres, leder marked og vara) og at en del funksjoner ellers i
klubben har vært ubesatt, bla dugnadsansvarlig, kioskansvarlig, webansvarlig m.m.
Styret oppfordrer flere foreldre, støttepersoner og øvrige medlemmer til å ta på seg sentrale
oppgaver/funksjoner og verv i klubben. Klubben har behov for et
større apparat innen frivillighet for å opprettholde klubbens nåværende aktivitet
samt utvikle klubben videre. Styret har kommet med forslag til tiltak på alle lag for å få til
rekruttering, blant annet å invitere foreldre til infomøte i forkant av felles samling den 7. mars
i 2019. Det møtte i alt 6 foreldre for å få litt informasjon. Ingen meldte seg interessert i å ta på
seg oppgaver.
Styret har i 2018/19 utført tiltak for å redusere kostnader i klubben. Lønnskostnader til spillere
på A - lag ble redusert høsten 2018, grunnet dårlig økonomi. Det strammes inn på alt vi kan
av kostnader generelt. Kutt av lønnsutbetalinger til spillere på A-lag, samt at daglig leder har
sagt opp sin stilling, gjør at klubben får betydelig redusert sine lønnskostnader i regnskapsåret
2019. Det vil, fra våren 2019, ansettes en kontoransatt i 50% stilling, noe som vil medføre en
ny lønnspost i budsjettet framover.
Årets sesong har dessverre vært vanskelig for damelaget. Til tross for mye motgang, har
jentene med trenere og støtteapparat fremstått som gode ambassadører for klubben og viser
omverdenen at det er gøy å spille håndball.
Arrangement med Anita Jacupovic, Mirsad Pestalic, Tom Gusdal og Frode Ingvaldsen, har
gjort en strålende jobb rundt arrangering av damelagskampene. For neste sesong er det helt
nødvendig med flere frivillige for å gjennomføre arrangementene på en god måte og for å få
til flere aktiviteter rundt kampene. I denne sammenheng vil vi også rose GHK`s venner for alt
de gjør og bidrar med under kampene - en fantastisk heiagjeng.
Gjøvik HK’s venner er en forening for de som er interesserte i håndball og som ønsker å være
med i et fellesskap der idrett og samvær settes høyt.
Venneforeningen har som mål å skape mer engasjement og oppslutning rundt klubben.
Venneforeningen har deltatt på alle hjemmekamper for A-laget denne sesongen og bidratt til
mye positivitet og vært et stort løft for klubben.
Klubben har til sammen 20 aktive lag, og det har vært mye aktivitet i både isbjørnserien og i
aktivitetsserien. Vi har mange jentelag og det er gledelig at vi nå også har en økning i

guttehåndballen. Klubben har også hatt god aktivitet i Lek med ball. Det blir jobbet veldig
godt både av utvalg, trenere, spillere og oppmenn. Vi har mange lovende lag og spillere og det
lover godt for klubbens fremtid.
Klubben har i 2018/19 avholdt barnekamplederkurs og fasilitert Trinn 1 kurs i regi av
Region Innlandet. Det har vært stor aktivitet blant klubbens dommere/barnekampledere.
Håndballakademiet får positive tilbakemeldinger fra spillere og foreldre. Både
håndballakademiet og håndballskolen er viktige utviklingsarenaer som klubben ønsker å
videreføre. Håndballskolen ble gjennomført i vinterferien 2019.
Med ett damelag i 2.divisjon og ett i 3.divisjon, og en av regionens største junior- og yngres
avdeling, er det fortsatt behov for et stort apparat av frivillige. Uten disse ville det vært
umulig å arrangere klubbens hjemmekamper. Det har i 2018/2019 vært et stort engasjement
rundt de forskjellige lagene i junior og yngres.
Gjøvik HK har også denne sesongen klart å kvalifisere til Bring.
Mange av lagene i klubben ligger på toppen av tabellene i regionen, og det
rekrutteres spillere til regionale og nasjonale representasjonslag. Vi er stolte av
dette og ønsker alle lykke til videre med å representere klubben.
Det er et sterkt behov for større fokus på marked fremover. Det er et sterkt behov for å få på
plass en markedskontakt i styret, samt etablere et markedsutvalg, for å etablere gode rutiner
og arbeid med sponsormarkedet fremover. Vi har hatt frokostmøte og samarbeidsmøte med
våre sponsorer. Vi ønsker å takke våre sponsorer for godt samarbeid i en sesong med
forholdsvis mange utfordringer.
I GHK jobbes det for å utvikle et trygt og godt miljø. Det er mange frivillige som
bruker av sin tid til å få frem spillere med gode og sunne verdier enten det er som
trenere, oppmenn, foreldrekontakter, dommere, utvalgsmedlemmer og
styremedlemmer. Styret har denne sesongen innkalt til to felles samlinger med drift. En
samling i desember 18 og en samling i mars 19. Fokuset var informasjon og samarbeid.
Økonomi
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr. 250 000 før skatt mot fjorårets underskudd på
kr. 164 000. Likviditetsmessig har 2018 vært et stramt år. Styret har høsten 2018 foretatt
lønnsjusteringer via endringsoppsigelser. Dette er tidkrevende og vil slå positivt ut for
klubben først i 2019. Sponsorinntektene har heller ikke svart til forventningene. Klubben
sliter med tap på kundefordringer, dvs. det er mange som spiller håndball som faktisk ikke
betaler for seg.
Klubbens største kostnader/utgifter er dommerutgifter, halleie og kontingenter til NHF.
Det er utarbeidet et budsjett for 2019. Regnskapet er budsjettert med et positivt resultat på kr.
345 000. Vi ser positivt på den økonomiske situasjonen for 2019 – dette med håp om at
klubben også etter hvert kan øke sine inntekter på alle arenaer (billettinntekter,
sponsorinntekter, kioskinntekter og dugnadsinntekter).

Beach håndball
GHK har opprettet en prosjektgruppe som har jobbet med etablering av beachhåndballbaner,
for å øke rekruttering og aktiviteten blant barn og unge.
Klubben samarbeider tett med Gjøvik kommune som har gitt en vederlagsfri leieavtale på
arealer som ligger helt inntil en av Gjøviks største barneskoler. Nærheten til Mjøsas
strandsone gjør dette prosjektet lukrativt og spennende. Vi har mottatt midler fra
Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen pålydende til sammen 650 000,-.

Gjøvik, den 17. mars 2019

Hilde Håkonsen, Styreleder
Tom Gusdal, Nestleder
Heidi Lehre, Leder økonomi
Mirsad Pestalic, Sportslig leder
Morten Hatterud, Leder junior
Anita Jacupovic, Leder arrangement

GHKs Kontrollutvalg – årsrapport 2018
Gjøvik Håndballklubb
Kontrollutvalget – årsrapport 2018

KU har i 2018 bestått av
Per Olav Olsen – leder
Ulf Kolbergsrud
Anette Galåen
KU har siden forrige årsrapport avholdt 4 – fire – møter, samt vært i uformell kontakt
gjennom perioden.
KU har som sin hovedoppgave å påse at klubbens ledelse overholder formelle plikter
vedrørende
Klubbens og NIFs lovverk
Likviditet
Resultat-/egenkapitalsituasjon
Ansvar overfor 3.part.
Økonomien har vært i fokus. Med nyvalgt leder og økonomiansvarlig tok styret grep utover
høsten med sikte på å få til en nødvendig reduksjon av lønnskostnader og andre påvirkbare
kostnader.
Samtidig har man greid å holde et godt sportslig aktivitetsnivå både på senior-, junior- og
barnenivå.
KU har påpekt at rutinene for håndtering av dagsoppgjør fra kiosksalg og Innkreving av
utestående treningsavgifter må forbedres.
KU har vært konsultert i forbindelse med styrets ønske om å forenkle periodiseringen av
vesentlige inntekter og utgifter for å skape en enklere regnskapspraksis. Endelig avklaring vil
komme i løpet av våren etter at KU er konsultert.
Sjøl med årets underskudd er det fortsatt godt grunnlag for videre drift i årene som kommer,
forutsatt nøktern drift og god økonomistyring.
KU registrerer at styret dessverre fortsatt har manglet markedsansvarlig gjennom hele året.
Ved ansettelsen av ny daglig leder fra 1.1.2018 ble denne funksjonen i enda større grad enn
tidligere lagt inn i denne stillingen. Nå da daglig leder har sagt opp sin stilling, har styret
vedtatt å endre stillingen til kontormedarbeider i halv stilling.
Da er det etter vår oppfatning helt nødvendig å få på plass markedsansvarlig og et fulltallig
styre.

Likviditeten var kritisk en periode gjennom sommeren / tidlig høst. Velvillig forskuttering av
sponsorbidraget fra klubbens hovedsponsor, Spare Bank 1 Østlandet, reddet situasjonen.
Forholdet til 3. part opplyses å være i varetatt.

KU ønsker å takke styret for det arbeidet de har utført i høst for å sikre økonomien i klubben.

Gjøvik, den 14. mars 2019

Anette Galåen

Per Olav Olsen

Ulf Kolbergsrud

