Årsmøte nr.10
i
HG Gokstad HK
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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i HG Gokstad Håndballklubb
Årsmøtet avholdes den Onsdag 26/5-2021 på Teams, kl. 17:00
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkallingen, saklisten
2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Behandle årsberetning.
4. Behandle regnskap
5. Behandle innkomne forslag og saker.
6. Vedta budsjett
7. Presentere års hjul
8. Godkjenning av styret

Vedlagt følger følgende dokumenter:
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Eventuelle forslag og saker
Styrets forslag til budsjett
Styrets forslag til års jul

Med vennlig hilsen
Styret i HG Gokstad Håndballklubb
Dato: 19/05 – 2021
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Årsberetning for styret i HG Gokstad Håndballklubb
Pr. 31.12.2020 hadde HG Gokstad 164 betalende medlemmer.
2020 har vært et svært annerledes år, kamp og trenings aktiviteter er sterkt berørt av Covid-19
for HG Gokstad. Vi har fremdeles en god bredde av lag med både gutter og jenter fra 6 år helt
opp til G/J 16. Vi har lag i alle års trinn. Det er fremdeles meget viktig at vi fortsatt har fokus på
sunn drift og aktivitetsøkning når det åpnes for det.
HG Gokstad er en klubb som har et ønske om å fortsette den gode rekruteringen til sporten og
vår klubb. Det er fortsatt rekrutering til håndballsporten som står i fokus i mye av våre
aktiviteter. Som tidligere år har klubbens årlige håndballskole vært svært populær og gitt
klubben en jevn rekruttering av nye unge spillere. Dette er svært viktig at vi fortsatt har fokus
på og som må prioriteres. I år deltok det over 50 spillere på håndballskolen der ca. 40 barn
begynte med håndball etter avsluttet håndballskole før Covid-19 begrensinger slo inn. Stor takk
Terese og alle som hjalp til med gjennomføringen.
HG Gokstad hadde ved utgangen av 2020 samarbeidslagene med Sandar (1), Sandar og Stokke
(1) og STIF (4). Vi i styret mener det er fremdeles er viktig å fortsette et samarbeid med
samarbeidsklubbene for å kunne gi det beste tilbudet til alle barn som ønsker å spille håndball.
Et samarbeid mellom ulike klubber er utfordrende, men vi er overbevist om at dette er den
beste måten å holde barna i idretten lengst mulig. Sandar og STIF har som oss fokus på best
mulig aktivitet for barna. Vi er avhengig av godt samarbeid for å fortsette fokuset om å bidra til
at de som ønsker å spille håndball har mulighet til å gjøre dette uansett nivå.
SH satsningen er viktig for at alle HG-spillere som ønsker skal ha muligheter får å kunne satse.
Vi ser også at SH spillere hentes til andre klubber rundt i landet og det er vi veldig godt fornøyd
med. SH dame satsningen er i år på 4 året og vi ser at man har greid å få til en stabil satsning
uten at det går på bekostning av herre elite. Vi følger spent med hvordan utviklingen går i
Sandefjord håndball og håper at dette er en satsning som bringer jentehåndballen i Sandefjord
i ønsket retning.
HG Gokstad har mange utrolig flotte og dedikerte trenere. Vi i styret er svært ydmyke og
takknemlig ovenfor alle trenere som bruker sin tid og engasjement ved å yte med sin
kompetanse i utvikling av aktiviteter til barna på og utenfor banen.
HG har fremdeles en stabil og kompetent dommerstall. Dette betyr mye for den sportslige og
økonomiske utviklingen av klubben.
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Klubben fortsetter å utdanne barnekampledere.
Nye runder skal i gang på nyåret. HG Gokstad ønsker å i år også å tilrettelegge dommerkurs og
ønsker at alle spillere fylte 14 – 15 år gjennomfører dommerkurs. Dette er viktig ikke bare for
rekruttering, men også for den sportslige forståelsen.
Det var svært liten aktivitet på Gokstad Beach i år med bakgrunn i Covid -19
Vi gleder oss og ser frem til mye aktivitet i kommende sesong på beachbanen.

Forslag til styret 2021
Rolle
Leder
Nestleder
Sportslig leder
Sportslig nestleder
Media/Informasjon
Sponsor/tilskudd
ansvarlig
Styremedlem/
Merkedager
Kommunikasjon & bank
Fellescup ansvarlig
Materialforvalter /
Gokstad Beach ansvarlig
Kiosk ansvarlig
Arrangement- og
hallansvarlig
Dommer/
Dugnadsansvarlig

Navn
Anders Simonsen
Åge Korsvik
Tove Nordbotten
Christian Røsjorde
Fredrik Johannessen
Bjørn Stene
Christin Struksnes
Anne-Mette Martinsen
Terese Trollsås
Håkon Haugland
Finn Hansen

Det vil jobbes aktivt for å sikre gode overganger for alle styreplasser som skal
erstattes i 2021/2022. Styret utfordrer alle lag med å ha minimum 1 representant i
styret.
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Møtevirksomhet.
Det er avholdt 8 styremøter i år 2020.

Økonomi
Omsetningen i HG Gokstad er på kr. 1.499.808, med et positivt driftsresultat på
kr. 492.105,-.. HG Gokstad ønsker å holde medlems- og treningsavgifter så lave som mulig og vil
i 2021 ikke økes. Vi ønsker ikke å pålegge foreldre for mye dugnader, men trenger alle
medlemmer, foreldre, trenere, styremedlemmer til å bidra under fjord cup. Vi i styret er svært
fornøyd over at klubben har god økonomisk styring, og er blitt drevet sunn økonomisk i en
årrekke og budsjettet for 2021 går i underskudd med – 5 950,Det nye styret må fortsette med sterkt fokus rundt økonomi og fornuftig drift. Følgende tiltak
bør gjennomføres:
•
•
•
•
•

Økt fokus på sponsorinntekter.
Ønsker å utvikle og forbedre det gode samarbeid mellom samarbeidsklubbene og SH.
Fortsette den gode rekruttering av dommere.
Erstatte avtroppende styre representanter.
Sikre at alle lag har 1 person i styret.

Følgende personer ønsker vi i styret å takke spesielt:
• Birgitte Aubert for ledelse og utvikling av HG Gokstad i mange år.
• Hege Langseth og Lars Brustad for en flott overlevering til nye sport.
• Fredrik Gislo Fensgård for dommer utviklingen i klubben.
Styret takker tilslutt våre samarbeidspartnere, sponsorer, ressurspersoner og
samarbeidsklubber for året som gikk.
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