Styret ble i

ÅRSMØTE I GJØVIK HÅNDBALLKLUBB
31.mars 2022 klokken 18.00
Sted: Campus Arena-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. Regnskap: revisors beretning og klubbens regnskap vil behandles i ekstraordinært årsmøte i
april
8. Behandling av GHK sitt budsjett for 2022
9. Innkomne saker
10. Valg av styre, revisor og valgkomité.
11. Eventuelt.
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Styrets årsberetning for 2021
Styret har bestått av:
Steffen Csirmaz, Leder
Sigmund Hagen, Nestleder (trakk seg pr. desember 2021)
Anne Kari Balke, Styremedlem
Mirsad Pestalic, Styremedlem
Stig Larsstuen, Styremedlem
Linda Lium-Martinsen, Styremedlem
Steinar Mæhlum, Styremedlem
Mathea Brateng, Varamedlem
Valgkomiteen har bestått av:
Ellen Beate Storre
Bjørn Anders Roland

Beretning fra styret
Det har siden årsmøtet i 2021 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
Styret ble i 2021 redusert med ett medlem da nestleder Sigmund Hagen valgte å trekke seg på
grunn av for stor total arbeidsbelastning. I forhold til tidligere arbeidsdeling i styret, har det
heller ikke vært en egen sportslig leder for junioravdelingen. Dermed har Mirsad Pestalic
fungert som sportslig leder for både junior og senior.
Fraværet av to viktige roller i styret, samt at daglig leder ble sykmeldt i slutten av september,
har gjort at styrets medlemmer har tatt på seg flere oppgaver, samtidig som enkelte prosjekter
har måttet vente, blant annet revidering av klubbhåndbok og sportsplan.
Det blir viktig for det nye styret å bemanne underutvalg for sportslig, arrangement, kiosk og
andre oppgaver. Ved å være samstemte om at klubben først og fremst er medlemmene, og
ikke bare styre og administrasjon, vil det ansvar og oppgaver på den enkelte bli mindre jo
flere som stiller opp for klubben. Det avtroppende styret oppfordrer det nye styret om å både
kartlegge og rekruttere frivillige ressurspersoner og lage en sesongplan for forventet
dugnadsinnsats fra lagene.
Styret har startet prosessen med å rekruttere ny daglig leder. Det vil være svært viktig at
vedkommende som blir ansatt får tid til å bruke tid på «de rette tingene» som marked og
sponsorarbeid. Det betyr at andre oppgaver i større grad må løses med andre ressurspersoner
og dugnad fra lagene, slik klubben har hatt gode rutiner på tidligere.
Økonomi
Gjøvik Håndballklubb har i 2021 hatt reduserte inntekter på grunn av redusert aktivitet i årets
fire første måneder, men også reduserte utgifter, av samme grunn. Som i 2021 ble
treningsavgiften også våren 2021 redusert med 50 prosent. I tillegg ble inntekter av digitalt
skrapelodd før direkte tilbake til lagene for ytterligere redusert treningsavgift.
Når regnskapet viser drøye 200.000 i underskudd for 2021 er det verdt å merke seg at det
underskuddet er nesten på krona likt utestående/ubetalt treningsavgift for høsten 2021 per 1.
mars (198.000 kroner). Her er det 84 av 294 spillere som ikke har betalt.
Totalt ubetalt medlemskontingent og treningsavgift for hele 2021 er på drøye 261.000 kroner.
Kommende styret bør legge en klar policy og praksis i henhold til klubbhåndboka med hensyn
på hvordan man løser situasjoner med mange «gratispassasjerer».
Sponsorene har ligget «på vent» under koronaen, resultatet av det er at også
sponsorinntektene for 2021 ble lavere enn forventet. Nå er pandemien erstattet av dyrtid og
usikre tider med krig i Ukraina, men klubben gjør i hvert fall sitt for å være et attraktivt
sponsorobjekt, med god rekruttering blant de yngste, talentfulle juniorer og et A-lag som har
gjort en god figur denne sesongen. Vi har stor tro på at et dyktig styre og en ny daglig leder
vil kunne jobbe for økte sponsorinntekter de kommende årene.

Sportslig, generelt
Sesongen 2021/22 startet uten begrensninger, men vi fikk en «omikron-pause» fra midt i
desember og et par måneder framover. Avslutningen av sesongen har for mange lag på junior
og seniornivå vært intens, da både utsatte kamper fra pausen midtvinters, samt utallige utsatte
kamper på grunn av smitte i ett eller begge lag, må avvikles innen en gitt dato.
Sportslig, senior
Årets sesong har gitt klar framgang fra fjoråret for damelaget, de har gått fra å sloss mot
nedrykksstreken forrige sesong til å holde seg på øvre halvdel av tabellen i 2. divisjon, hvor
de blant annet har slått lagene som ligger helt øverst. Laget har stort sett bestått av lokale
spillere, hvorav mange er unge og vil fortsette å utvikle seg.
Sportslig, junior
Gjøvik HKs J16-lag har også denne sesongen klart å kvalifisere seg til Bring, det er vi svært
stolte av. Sesongen 2021 har vi hatt seks lag i J14 årsseriene og to lag på G14, i tillegg til to
lag på J16. De fleste av juniorlagene har gjort det så bra i årets regionale serie at de er
kvalifisert for sluttspill helga 30.4.-1.5. Vi gleder oss til å følge disse lagene som henholdsvis
J16, G16 og J18 til neste sesong.
Det er ingenting å si på etterveksten for junioravdelingen, og neste sesongs J14-kull vil bli
rekordstort; i tillegg til årets tre lag med 13-åringer som tar steget opp til andre års J14,
kommer det en gjeng på mer enn 50(!) 12-åringer som til høsten spiller første års J14.
Klubben har også et talentfullt guttelag i 2009-klassa som neste år også skal spille G14.
Sportslig, yngres
Klubben har inneværende sesong hatt påmeldt totalt 40 lag fordelt på 18 treningsgruppper, fra
seksåringer på Lek med ball, via yngres og juniorlag til A-lag,veteranlag og et nystiftet
hobbylag, Samtlige alderstrinn fra G7 til G14 har tilbud for guttene, og det har vært gledelig
mange gutter også på årets Lek med ball-kull.
GHKs sommerskole ble i 2021 arrangert i to runder, uke 26 og 32. Sommerskolen var da
gratis, takket være statlige «koronamidler» bevilget gjennom Gjøvik kommune, og det var
stor deltakelse med ca. 130 barn i alderen 6-12 år.
Sportslig, kurs og utvikling
Klubben har denne sesongen arrangert både barnekamplederkurs og Dommer1-kurs. Både
klubb og region trenger flere dommere og mange av våre spillere i alderen 14 til 18 har tatt
utfordringen. Det er også blitt startet opp Trener1-kurs sammen med regionen, og klubben har
hatt to trenere på Trener2-kurs, I tillegg har enkelte trenere deltatt på fagsamlinger i regi av
region og/eller forbund.
Beach håndball
Beachhåndballanlegget ble flittig brukt sommerhalvåret 2021, både til treninger for de enkelte
lag og i forbindelse med GHKs sommerskole. I tillegg til egne treninger, vil anlegget i 2022
blir brukt til både regionale samlinger og kamper. Klubben bør også på sikt satse på eget
arrangement der, det være seg klubbinterne events eller en cup med inviterte lag. Her har en
av klubbens ildsjeler sagt ja til å være prosjektleder, men også her vil vi trenge folk til å
fordele oppgaver i en prosjektgruppe/underutvalg.

