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Protokoll fra årsmøte 24.03.2021, i Heradsbygda Håndballklubb

Møtet startet kl. 19.00

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som

styret anså for stemmeberettigete.
Følgende hadde ordet isaken: Kjell Strandi

Vedtak: 9 stemmeberettigede var til stede. Årsmøtet er vedtaksført.

Sak 2 Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Følgende hadde ordet isaken: Kjell Strandi
Vedtak: lnnkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 3 Godkienning av sakliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet isaken: Kjell Strandi viste til saksliste publisert på klubbens

hjemmeside den 17.O3.2021, samt formidlet via trener/laglederforum på Facebook.

Sakliste og sokdokumenter for årsmøte i Herddsbygda Håndballklubb
Styret viser til innkolling til årsmøte ov 24.02.2021

Årsmøtet ovholdes den 24.03.2020 klokken 19.00 på Teams.

lJnder følger soklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeber?ttigete
Sok 2: Godkjenne innkollingen
Sok 3: Godkjenne soklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden
sok 5: Velge dirigent
50k 6: Velge relerent
5ok 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Eehandle idrettslogets årsberetning [, herunder eventuelle
gruppedrsmeldingerl
Sok 9: Behondle idrettslogets regnskop i revidert stond
50k 10: Behandle forslog og saker

70.7 Volg ov kontrollkomite
So k 7 7 : F ostsette me d le mskont i n ge nt
Sok 12: Vedto idrettslogets budsjett
Sok 73: Engasjere revisor til å revidere idrettslogets regnskop

Sok 14: Foreto lølgende valg:
74.7 Volg av styret

Styret i HHK 2020/2027
Leder: Kjell Strondi (2020/2021)
Nestleder: Heddo Obstfelder (på volg)
Sportslig leder: Trond Henriksen (på volg)
Kasse re r: N i n a As pe I u n d ( 2020/202 7)

Dommeronsvorlig: Siv Rørvik (2020/2021)

D ug n o dsonsvo rlig : Si lj e Torke lse n ( 2020/2021)
Arrongementsonsvarlig og Borneidrettsleder: Silje Hougerud Eokken (på volq)



Voromedlem: Gind Støen Ask (på vdlg)
74.2 Volg ov valgkomite

Vedtak: Sakslista ble enstemmig godkjent

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden
Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Kjell Strandi redegjorde for forretningsordenen. Når
dirigenten/andre snakker, bes andre mute/slå av lyden. De som ønsker ordet signaliserer det
ved å «rekke opp hånden» på teams. Valg foretas åpent og ved at de stemmeberettigede blir
anmodet om å gi beskjed hvis man stemmer imot styrets forslag til vedtak. Det er åpent for
spørsmål etter at dirigenten har redegjort for den enkelte sak og styrets forslag til vedtak.
Vedtak: Forretningsordenen ble enstemmig godkjent

Sak 5 Valg av dirigent
Styret foreslo Kjell Strandi som dirigent.
Følgende hadde ordet isaken: Kjell Strandi
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Kjellstrandi som dirigent.

Sak 6 Valg av referent
Styret foreslo Hedda Obstfelder som referent.
Følgende hadde ordet isaken: Kjell Strandi
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Hedda Obstfelder som referent.

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret foreslo Jeanette Opdahl og Gina Støen til å underskrive protokollen.
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Jeanette Opdahl og Gina Støen til å underskrive
protokollen.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder lagenes beretninger
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet. Årsberetningene ble
lest opp.
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet isaken: Nina Aspelund redegjorde for årsregnskapet
Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent

Sak 10 Eehandling av forslag og saker

10.1 Valt av kontrollkomite

Valq ov leder
Styret foreslo Hedda Obstfelder som leder.
Vedtak: Hedda Obstfelder ble enstemmig valgt

Valg ov nestleder
Styret foreslo Unni Skogly som nestleder.
Vedtak: Unni Skogly ble enstemmig valgt



Vølg dv vdrdmedlem
Styret foreslo Kamilla Tonette Bjørklund som varamedlem.
Vedtak: Kamilla Tonette Bjørklund ble enstemmig valgt

Sak 11 Fastsette medlemskontingent
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet slik:

Enkeltmedlem kr. 200,- pr. år
Støttemedlem 100,- pr. år
Følgende hadde ordet isaken: Kjell Strandi

Det innkom benkeforslag om at trenere, lagledere og styremedlemmer (inkludert
varamedlemmer til styret) kun betaler kr 50 pr år.

Følgende ble enstemmig vedtatt for medlemskontingent:
Enkeltmedlem kr. 200,- pr. år
Støttemedlem 100,- pr. år
Trenere/lagledere/styremedlemmer (herunder varamedlem til styret) 50,- pr år

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
Følgende hadde ordet isaken: Kjell Strandi og Nina Aspelund redegjorde for budsjettet
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent

Sak 13 Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap for 2021

Styret fremla forslag om å engasjere Ole Gunnar lngul og Berit Rødningen
Vedtak: Ole Gunnar lngul og Berit Rødningen ble enstemmig valgt

Sak 14 Valg

Styret i HHK 2020/2021
Leder: Kjell Strandi \2O2O/2O271
Nestleder: Hedda Obstfelder (på valg)

Sportslig leder: Trond Henriksen (på valg)
Kasserer: Nina Aspelund (2020/2021
Dommeransvarlig: Siv Rørvik (2020/2021)
Dugnadsansvarlig: Silje Torkelsen (2020/2}2tl
Arrangementsansvarlig og Barneidrettsleder: Silje Haugerud Bakken (på valg)
Varamedlem: Gina Støen Ask (på valg)

74.7 Vdlg ov styret
Vdlg dv nestleder
Valgkomiteen foreslo Trond Henriksen som nestleder (for to år).
Vedtak: Trond Henriksen ble enstemmig valgt

Valg av sportslig leder
Valgkomiteen foreslo Siv Rørvik som sportslig leder (for ett år).
Vedtak: Siv Rørvik ble enstemmig valgt

Valg av arrangementsansvarlig og barneidrettsleder
Valgkomiteen foreslo Silje Haugerud Bakken videre som arrangementsansvarlig og
barneidrettsleder (for to nye år).



Vedtak: Silje Haugerud Bakken ble enstemmig valgt

Valg av dommerkontakt
valgkomiteen foreslo Gina støen Ask som dommerkontakt (for to år).
Vedtak: Gina Støen Ask ble enstemmig valgt

Valg av varamedlem til styret
Valgkomiteen foreslo Greg Håkonsen som varamedlem (for ett år).
Vedtak: Greg Håkonsen ble enstemmig valgt

14.2 Valg av valgkomite
Leder: Henning Karlsrud (på valg)
Medlem: Line Sandvik (på valg)
Varamedlem: ingen

Valg av leder i valtkomiteen
Styret foreslo HelBe Heger-Dahlen som leder ivalgkomiteen (for to år).
Vedtak: Helge Heger-Dahlen ble valgt som leder i valgkomiteen.

Valg av medlemmer i valgkomiteen
Styret foreslo Marianne Aasen som medlem ivalgkomlteen (for to år).
Vedtak: Marianne Aasen ble valgt som medlem av valgkomiteen.

14.4 Valg av varamedlem i valgkomiteen
Styret foreslo Nina Kolstad som varamedlem ivalgkomiteen (for ett år).
Vedtak: Nina Kolstad ble valgt som varamedlem av valgkomiteen.

Møtet hevet kl 20.00.

Hønefoss 24.03.2021
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