Saksliste til årsmøte i Ålgård håndballklubb
Styret i Ålgård Håndballklubb ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte
Tid: Torsdag 28.mars 19:30
Sted: Gjesdalhallen
Det vil være 2 informasjonsaker før selve årsmøtet starter.
1. Status ny hall
2. Status ÅHK
Vedrørende stemmerett:
For å ha stemmerett må du være medlem i ÅHK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og
ikke skylde kontingent.
Saksliste for årsmøte i Ålgård Håndballklubb
Sak 1: Åpning – Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Sak 4: Behandle klubbens årsmelding
Innstilling:
Ber årsmøtet om å godkjenne at det er kun er styrets årsberetning som leses.
Sak 5: Behandle innkomne saker
Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift.
Innstilling
Styret ber årsmøtet om å godkjenne at medlemskontingent og treningsavgift ikke endres for
2019/2020 sesongen, men at denne står som årsmøtegodkjenningen i 2018.
Sak 7: Regnskap, revisjonsrapport og kontrollkomiteens rapport for 2018
Innstilling
Ber årsmøtet om å godkjenne regnskap med rapport fra revisor og kontrollkomiteen for 2018
Sak 8: Budsjett 2019 og eventuelle revidering
Innstilling
Ber årsmøtet om å godkjenne budsjett 2019 og godkjenne at budsjett revideres, uten at satt
overskudd endres, i forhold til hvilke lag ÅHK har ved sesongoppstart 2019/20. Styret anslår at det må
omdisponeres ca. 150.000 om en har både D1 og D2.
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Sak 9: Behandle klubbens organisasjonsplan
Innstilling:
Ber årsmøtet om å godkjenne klubbens organisasjonsplan
Se neste side.
Sak 10: Engasjering av revisor
Innstilling
Ber årsmøtet om å gi styret fullmakt til å engasjere revisor ut fra de krav og behov som er satt i
forhold i til revisor.
Sak 11: Foreta følgende valg
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

Styreleder
Nestleder
Styremedlem og leder i sportslig utvalg
Styremedlem og leder i markedskomiteen
Styremedlem og økonomileder
Leder og nestleder i kioskkomiteen (øvrige medlemmer informeres om)
Nestleder i sportslig utvalg (øvrige medlemmer informeres om)
Nestleder i markedskomiteen (øvrige medlemmer informeres om)
Kontrollkomité med minst to medlemmer

11.10 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Innstilling 11.10
Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne representanter ved behov.
11.11 Leder av valgkomiteen og medlemmer til valgkomiteen
Innstilling 11.11
Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne leder og medlemmer til valgkomiteen

Ålgård 20.mars 2019
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Organisasjonsplan Ålgård håndballklubb (ÅHK)
Årsmøte er klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen
av mars. For mer detaljer se neste side.

Styret består av leder, nestleder, leder i
markedskomiteen, leder i sportslig utvalg,
økonomileder og ett styremedlem. For
styrets ansvar og oppgaver se neste side.

Daglig leder (DL) rapporterer til styret.
I det daglige rapporterer DL til styrets
leder. Ansvar og myndighet til DL er
beskrevet i stillingsinstruks.

Leder sportslig utvalg
rapporterer direkte til styret.
Referat sendes styret og DL
rett i etterkant av møter i SU

I det daglige tar DL bestillingene av nødvendige
varer/driftsmateriell til klubben. Bilag
attesterer/godkjenner av DL som oversender disse til
økonomileder (ØL) for godkjenning/utbetaling. Dialog
med regnskap, revisor og kontrollkomite løses av DL
og ØL. ØL legger frem ajourført regnskap i hvert
styremøte.

DL gjennomfører oppstartsmøte med valgkomiteen
og har dialog med leder frem mot årsmøtet.

Leder Markedskomiteen
rapporterer direkte til styret.
Referat sendes styret og DL rett
i etterkant av møter i marked.

Trenere og oppmenn rapporterer til SU. Oppmenn
rapporterer til leder i kioskkomiteen angående vakter i
kiosken. Andre dugnader koordineres av styret.
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Leder kioskkomiteen
rapporterer til DL

