
 

 
ÅRSMØTE I GJØVIK HÅNDBALLKLUBB    
4. juni 2020 klokken 18.00 
Sted: Microsoft Teams8-9-1 
 
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 2019 
8. Behandling av GHK sitt budsjett for 2020 
9. Valg av styret, revisor, kontrollkomité og valgkomité. 
10. Eventuelt. 
 
I dette dokumentet: 
Styrets beretning 
 
Vedlegg: 
1. Revisors beretning 
2. Kontrollkomiteen sin årsrapport. 
3. Budsjett 2020. 
4. Årsregnskap 2019 
 
4 
Styrets Årsrapport for 2019.  
Selve styrets aktivitet dekker perioden fra nåværende styre ble valgt på ekstraordinært 
årsmøte 18. oktober 2019. 
 
Styret har bestått av: 
Sigmund Hagen, Leder 
Steffen Csirmaz, Nestleder 
Heidi Lehre, Styremedlem / Økonomi 
Mirsad Pestalic, Styremedlem / Sportslig leder A-lag 
Aleksander Mellemberg, Styremedlem / Leder Junior 
Steinar Mæhlum, Styremedlem / Leder Yngres 
Aina Bjeglerud, Styremedlem / Leder for arrangement 
Anne Berit Topp, Styremedlem / Systemansvarlig 
Stig Larsstuen, Styremedlem / Markedsansvarlig 
Arild Johansen, Varamedlem / Markedsutvalg 
 
  



Valgkomiteen har bestått av: 
Bjørn Anders Roland 
Ellen Beate Skogli 
 
Kontrollkomiteen har bestått av: 
Per Olav Olsen 
Ulf Kolbergsrud 
 

Beretning fra Styret 

Det nye styret hadde etter ekstraordinært årsmøte 18. oktober 2019 ett styremøte i 2019 og 
seks styremøter fram til årsmøtet, hvorav de tre siste på Teams.  
 
Styret består av 9 medlemmer og ett møtende varamedlem og har fungert svært bra sammen 
som et arbeidende styre. 
  
Organisasjon 
Et fulltallig styre har tatt tak i de utfordringene som naturlig nok kom etter en periode uten 
fungerende styre. Klubben har hatt kontorleder i 50% stilling siden våren 2019, og styret ser 
viktigheten av å ha denne stillingen på plass for å holde i den løpende administrasjonen av 
klubben. Styret jobber med å utlyse ledig stilling i denne jobben.  
 
Ett fulltallig styre gjør at arbeidsbyrden på det enkelte styremedlem blir mindre, men likevel 
sikter styret mot å opprette utvalg som kan bistå de enkelte styremedlemmer med sine 
arbeidsområder. 
 
Økonomi 
Det forrige styret startet en god jobb med å redusere kostnader i klubben, resultatet er at 
klubben gikk ut av 2019 med kontroll over økonomien. 
 
Regnskapet for 2019 viser et årsresultat på 762 497, mot et underskudd på nærmere kr. 
250 000 året før. Styret vil takke det tidligere styret for en god jobb med å redusere kostnader.  

Marked 
De markedsansvarlige i styret har lyktes å ta tak i jobbingen med sponsorer, og tross ikke 
altfor gode resultater for A-laget, blir de fleste sponsorene med videre. Det er et sterkt behov 
for større fokus på marked fremover. Vi ønsker å takke våre sponsorer for godt samarbeid i 
sesongen som gikk. 
 
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.  
 

Sportslig, senior 
Sesongen 2019/20 var utfordrende for damelaget rent resultatmessig. Styret tør påstå at laget 
hadde klart å berge plassen på egenhånd hvis sesongen hadde blitt fullført. Men da 
koronapandemien stoppet også håndballsesongen, hadde Gjøvik HK et godt nok poengsnitt 
per kamp til å berge plassen.  
 



Unge, lokale jenter har stått fram og vært gode ambassadører for klubben. Med Valter Perisa 
fikk laget også inn nye impulser, noe styret har forventninger til skal bidra til framgang i 
kommende sesong. 
 
Arrangement 
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 
2019/2020 vært et stort engasjement rundt de forskjellige lagene i junior og 
yngres. 
 
Gjøvik HKs venner 
Gjøvik HKs 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. 
 
Sportslig, junior og yngres 
Klubben har sesongen 2019/20 stilt til sammen nærmere 40 lag i de ulike serier, da det er 
gledelig store kull på noen av de yngre lagene. Det har vært mye aktivitet i både isbjørnserien 
og i aktivitetsserien. 
 
Av resultater kan vi nevne 2007(J12)-jentene som stilte ett lag i J14-serien og vant sin 
avdeling, og J16 som fikk en andreplass i 1. divisjon i den regionale serien.  
 
Gjøvik HK har også denne sesongen klart å kvalifisere til Bring. J16-laget som deltok der har 
møtt mange gode lag og spillerne har utviklet seg mye i løpet av sesongen. 
 
Inneværende sesong hadde klubben svært få spillere på Lek med ball, her må vi jobbe mer 
med rekruttering. 
 
«Re-rekruttering» vil kanskje også bli en problemstilling etter at sesongen brått sluttet midt i 
mars. Spesielt for i de aldersklassene vi vet mange slutter, må lagene være flinke til å dra med 
seg spillere til neste sesong. Vi har mange jentelag og en gledelig økning i guttehåndballen 
som vi må holde på. 
 
Både Håndballakademiet og Håndballskolen får positive tilbakemeldinger fra spillere og 
foreldre. Håndballskolen hadde vinterferien 2020 rekord mange 80 deltakere. Disse er viktige 
utviklingsarenaer som klubben ønsker å videreføre. Her har Emi Uchibayashi vært primus 
motor de siste årene. Fra neste sesong har hun fått jobb i Storhamar, og klubben må finne nye 
krefter for å erstatte Emis store innsats for klubben. 
 
Beach håndball 

Beachhåndball-anlegget ved Vindingstad skole vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2020. 
Styret takker prosjektgruppa som har jobbet godt med prosjektet. 
 
Et beachhåndballanlegg på Gjøvik vil bety både en mer attraktiv treningshverdag for spillerne 
og inntektsmuligheter for klubben. Klubben planlegger å arrangere turnering på anlegget fra 
2021. 


