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Styrets arbeidsgrunnlag 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets oppgaver er definert 

gjennom idrettens vedtekter og lovnorm.  

Styret består av 5 til 8 personer og en vara. ÅHK har ett arbeidende styre. Leder, nestleder, 

økonomileder, markedsansvarlig og sportslig leder skal alltid sitte i styret. Hvert år må det 

vurderes om det er formålstjenlig at andre komiteledere også er med i styret. Det velges 

minst 2 personer fra hvert kjønn. Det skal jobbes bevisst med å rekruttere yngre medlemmer 

til å sitte i styret. 

Styret har bestått av: 

Styreleder 

Nestleder 

Økonomileder 

Leder Sportslig utvalg 

Leder Markedskomite 

Styremedlem 

Vara 

 

Overlapping og konstituering nytt styre 

Det nye styret og komiteer tiltrer ved oppstart av ny sesong som starter 1.mai 2021. Styret 

og komiteer for denne sesongen blir sittende til 30.april. Avtroppende og påtroppende 

medlemmer i styret eller komiteer har et overlappingsmøte innen 1.mai.   

Overlapping til nye komiteer er svært viktig, og det vil være ny leder i komiteen sitt ansvar å 

forespørre avgått leder om å delta på første møte slik at man får til en god overlapping. 

Markedskomiteen og sportslig utvalg fører referat og referatene skal sendes til alle i styret 

rett i etterkant av sine møter. Dette for å rasjonalisere kommunikasjonsflyten. 

Arbeidsmiljøet, personale, likestilling 

Ålgård HK har en fast ansatt, daglig leder i 100 % stilling, markedsmedarbeider i 40 % stilling 

og renholder i 50% stilling som koordineres med Ålgårdhallen AS. I tillegg er hovedtrener 

ansatt i ÅHK.  Styret har bestått av 4 menn og 3 kvinner. 

Vi har ikke hatt noe sykefravær dette året.  

 

Samarbeidspartnere 2021 

Vi har også i 2021 hatt et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere og vi har hatt noen 

samlinger der våre samarbeidspartnere har vært invitert. Litt mindre enn planlagt pga Covid-

pandemien.  

Tusen hjertelig takk til alle sammen, uten dere kunne vi ikke drevet klubben slik vi gjør. 

Miljø  

ÅHK drifter ikke på noen måte som skader det ytre miljøet. 
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Styrets arbeid gjennom 2021 

 

Møter og protokoll 

Siden årsmøtet 25.mars 2021 og frem til årsmøtet har styret avholdt 10 styremøter. I tillegg 

har det blitt gjennomført en god del arbeidsmøter, med hele/deler av styret for å ta tak i 

ulike saker gjennom året.  

Alle saker som er behandlet i styret finner en mer informasjon om i de offentlige 

protokollene som ligger på hjemmesiden. Protokollene har blitt godkjent pr mail, og legges 

ut så snart de er godkjent. Hjemmesiden har vært under omlegging, så de har ikke ligget ute 

hele året og det har vært litt trøbbel med dette.    

ÅHK sin klubbhåndbok, strategidokument og handlingsplaner 

Dette er klubbens 3 hoveddokumenter, som revideres årlig. Alt dette skal ligge tilgjengelig på 

nettsiden til klubben.  

Organisering og frivillighet 

ÅHK jobber kontinuerlig med hvordan en kan ruste klubben for fremtiden. Klubben er bygd 

opp av frivillig innsats og må driftes av frivillige selv om vi har daglig leder og 

markedsmedarbeider som er ansatt. Vi merker fortsatt at det i forbindelse med 

covidpandemien er vanskelig å få med frivillige. Vi trenger flere frivillige i ulike verv med på 

laget, det er mange oppgaver som må løses gjennom en sesong, samt at det krever ekstra 

innsats av alle for å ivareta og forvalte de verdiene som ligger i Ålgårdhallen. Her må vi som 

de største brukerne ta ett ekstra ansvar. Det er krevende å få på plass alle brikkene inn mot 

ny sesong og en så også i 2021 at mye faller på for få personer. Det å fremsnakke 

frivilligheten og dens betydning for barn og unge er noe alle må være med å bidra på.  
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Styreleder har ordet 

0gså 2021 ble et spesielt år ikke bare for ÅHK, men også resten av landet og verden. Også 

deler av dette året ble preget av nedstenginger og restriksjoner. 

Men selv om året ble preget av Covid-19, så har der vært en god aktivitet i klubben under de 

rådende forholdene: 

• Fornyet kontrakt i 1.div og 2.div. Kvalifiseringer til BRING (gutter og jenter) og LERØY 

(jenter).  

• Ny hjemmeside 

• Utfordringer med lekkasje på gulvet i hallen 

• Storskjerm i hallen 

Fra styret sin side ønsker vi å takke samtlige som stiller opp for klubben, både seint og tidlig. 

Trenere, støtteapparat og frivillige som stiller opp på dugnader og støtter klubben der den 

enkelte kan. Uten denne fantastiske innsatsen hadde det ikke vært noe ÅHK.  

Styret har i 2021 hatt en målsetting og klare engasjere en større og bredere lag av klubben, 

et arbeid som kommer til å gå med full styrke også inn i 2022. 

Styret takker også administrasjonen med daglig leder i spissen for en formidabel innsats i 

2021 

Vi kommer ikke utenom å nevne de fantastiske fasilitetene vi har fått i Ålgårdshallen. Dette 

er virkelig en «storstove» vi kan være stolte av å ha. Selv om det i 2021 ikke har vært full 

aktivitet ser vi hvilke fantastiske muligheter det gir oss og klubben vi er så glad i. La oss bruke 

hallen som ramme til å skape den beste klubben å være i både for utøvere, støtteapparat, 

frivillige og ansatte. 

Nok en gang tusen takk for innsatsen i for et spennende år i 2021. Med det samholdet vi har, 

den innsatsen og ikke minst dugnadsviljen som rår blir nok 2022 også et spennende 

håndball-år. 

Simmer Vikeså                                                                                                                                                                                                           

Styreleder 
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Økonomisk utvikling  ÅHK 
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Økonomi 2021 

Styret utarbeidet budsjett for 2021 med utgangspunkt i et «normal-år», og et underskudd på  

kr 70 000. Endelig regnskap viser et overskudd på kr 155 861.  

Totale inntekter 2021 er kr 5 527 302, kr 997 302 over budsjett. Billett- og kioskinntekter 

endte opp kr 526 303 under budsjett som følge av publikumsrestriksjoner. 

Medlemskontingent endte  

kr 149 200 under budsjett som følge av at styret avstod å fakturere treningsavgift våren 

2021. Postene dugnad/lotteri, aktiviteter samt tilskudd/gaver viser høyere inntekter enn 

budsjett. ÅHK mottok koronatilskudd på kr 652 109 i 2021.   

Totale kostnader beløper seg til kr 5 371 441, kr 771 441 over budsjett. Vi ser merforbruk på 

posten turneringer. Dette knytter seg i hovedsak til Bring og Lerøy. Her jobber lagene iherdig 

med dugnad, noe som også vises i økte dugnadsinntekter. Vi ser videre merforbruk på 

postene håndballskole/aktiviteter og dugnad (inkl. salg Bambusa) også her støttet av økte 

inntekter. Merforbruk på posten reklamekostnader gjelder i hovedsak nye spillerbannere og 

videre utsmykking av hallen. Postene dommerkostnader, påmelding seriestart og varekjøp 

kiosk viser alle mindre forbruk enn budsjett.  

Årets overskudd på kr 155 861 styrker klubbens egenkapital og gjør at vi har et godt 

utgangspunkt for videre drift i bredde og elite i årene fremover. 

 

Økonomileder 

Anne Grethe Båtnes 
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Ålgårdhallen AS  

Regnskapet er ikke ferdig revidert men ser ut til å ende i et overskudd (resultat før skatt) på 

kr. 180 775 

Det viktigste fremover: 

• Etter et økonomisk trøblete oppstartsår så har vi nå positiv egenkapital 

• Ålgårdhallen har ikke betalt renter til klubbene, men lånet er økt med rentebeløpet i 
2021 

• Ålgårdhallen klarer ikke tilbakebetale lånet til klubbene som avtalt og det må lages en 
ny avtale med lang tilbakebetalingstid. 

• Utfordringen blir likviditet i årene fremover. Klubbene jobber tett med Ålgårdhallen 
AS for å bedre situasjonen. Rentekostnad øker. Strømkostnader øker. Har søkt om 
støtte fra kommunen.  
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Antall medlemmer pr 31.12 2021 

 

 

 

345 
Spillende 
aktive 

68 Voksne aktive 

413 Totalt 

  
 
 
Aktiviteter i Ålgård Håndballklubb i 2021 
Flere planlagte aktiviteter i 2021 ble avlyst på grunn av covid-19. 
 
Men noen klarte vi gjennomføre.  

- Digg sommer sammen med Gjesdal IL med støtte fra Gjesdal Kommune 
- Digg høst sammen med Gjesdal IL med støtte fra Gjesdal Kommune 
- Allidrett for ungdom – oppstart høst 
- Fysisk trening for ungdom etter skolen – oppstart høst 
- Lek med og uten ball 4-6 år – oppstart høst  
- Åpen hall for småbarnsfamilier (lørdag/søndag formiddag) 
- Håndballskoler 
- ÅHK-AKTIV – hele 2021. 3 dager før sommeren og 2 dager etter sommeren. Åpnet 

opp for 2.klasse i høst.  
- Internturneringer mellom våre egne lag i 11-12-13 års klassene når kampaktivitet 

mot andre ikke var mulig.  
- Deltok i NM-senior og NM-junior 
- Arrangerte Lerøyrunde i desember.  
- Arrangerte oppkjøringskamper for senior 
- Venners Vennersfest i Ålgårdhallen i regi av Ålgårdhallen AS sammen med Ålgård 

Turnforening.  
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Årsberetning fra sportslig utvalg (SU) 

Medlemmer: 

• Geir Pedersen – Leder 

• Anita Sandnes – Leder breddeidrett 

• Jan Terje Hetland - Leder toppidrett 

• Atle Bergstad Amundsen – Utviklingsansvarlig toppidrett 

• Marita Tysse Aase - Barneidrettsansvarlig 

• Toril Stengårdsbakken – Ungdomsansvarlig 

• Einar Magne Langeland – Dommeransvarlig 

• Martin Furenes – Kampveileder ansvarlig 

• Robert Olufsen – Trenerkoordinator 

Oppgaver: 

Mandatet til Sportslig utvalg definerer særlig prioriterte oppgaver som er følgende: 

1. Bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsfordeling 

2. Jobbe aktivt for klubbens sportslige mål og verdier 

3. Trener- og dommerkompetanse; legge til rette for kurs, utvikling og samlinger 

4. Utvikle lokalt og regionalt klubbsamarbeid 

5. Drive aktiv talentutvikling med kompetente trenerkapasiteter 

6. Utvikle programmer for ferdighetsutvikling og spillestil 

7. Arrangere håndballskole og turnering, (Ålgård cup) 

Sportslig utvalg har faste møter 1 gang pr mnd, og rapporterer til Styret. I tillegg har Leder 

breddeidrett arrangert møter og arbeidet med organisering, rekruttering og ledelse av egen 

arrangementsgruppe for Ålgård cup. 

SU jobber tett sammen med Daglig leder, som holder tråden i de administrative og 

økonomiske oppgavene som knyttes til vår kjernevirksomhet. Det har også vært naturlig å 

trekke inn Styrets leder samt Økonomiansvarlig til å løse ulike oppgaver. 

Klubben jobber for at flere spillere fra egen barne- og ungdomsavdeling skal spille for 

klubbens seniorlag. SU har jobbet med sportslige målsetninger for alle nivå i klubben i 

forbindelse med revisjon av klubbens strategi- og handlingsplan.  

SU har i samråd med trenere jobbet med å identifisere områder som må forbedres for å 

prestere bedre som klubb. Det er en klar anbefaling at klubben engasjerer flere skolerte 

trenere og støttefunksjoner på sikt. Heltidsansatte som kan ha ansvar for flere lag, og gjerne 

spesialisert kompetanse innen spillerutvikling, målvakt, fysisk trening, medisinsk ansvarlig 

(lege), ernæring og kosthold, mental trener mm. 

Å bygge et godt trenermiljø er avgjørende for videre utvikling av klubben, og SU tror det vil 

bli enda viktigere i fremtiden. Kompetente trenere vil heve kvaliteten i treningsarbeidet, og 
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øke trivselen som en naturlig følge. Dette går inngår naturlig i arbeidet med revisjon av «Den 

røde tråen», og utvikling av spillestil og ferdighetsutvikling. Det er ønskelig å jobbe med 

systematikk og oppfølging av spillere, trenere og dommere, samt ta i bruk nye verktøy og 

teknologi. Dette blir ett av fokusområdene fremover. 

Covid-19 pandemien har lagt en demper på aktiviteten i ÅHK siden mars 2020. I 2021 ble det 

ingen deltakelse i felles-turer og turneringer som Rødspette i Danmark, Quart-cup (Umbro) 

Kristiansand, Lerøy, Bring m.m. Ålgård-cup ble også utsatt. Til og med A-laget måtte stoppe 

all kampaktivitet etter 17.januar, etter en god start på sesongen.  

Det har vært en utfordrende tid, både for klubben, foreldre, trenere, støtteapparat, og ikke 

minst spillerne. Spesielt ille har det vært for alle som verken har fått trene eller spilt kamper 

sammen i lange perioder. ÅHK er tross alt en viktig sosial arena for relasjonsbygging og 

personlig utvikling for barn og ungdom.  

Heldigvis har vi mange engasjerte sjeler blant trenere, støtteapparat, frivillige og 

administrasjonen i ÅHK som har gjort det beste ut av situasjonen. Takk til alle som har 

bidratt i denne spesielle tiden! Vi håper og tror pandemien er over nå, og at vi aldri opplever 

noe liknende igjen! 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle i SU for godt engasjement og god jobbing! ÅHK er 

avhengig av gode ressurspersoner som bidrar til en positiv utvikling av klubben og holder 

skuta på rett kurs. Jeg ser frem til å seile videre sammen med dere! ☺ 

 

Geir Pedersen 

Sportslig leder 

ÅHK 
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Årsberetning fra markedskomiteen ÅHK  

Markedskomiteen har sesongen 2020/2021 bestått av: Robert, Kristine og Xavier 
 
Markedskomiteen Leder og nestleder i komiteen blir forespurt av valgkomitéen. Leder er 
representert i styret. 
 
● Skaffer nye sponsorer og videreføre eksisterende sponsorkontrakter. 
● Sørger for at forpliktelser i sponsorkontrakter blir fulgt opp og at nettsiden til enhver tid er 
oppdatert i forhold til eksisterende sponsorkontrakter. 
● Skaffer kampsponsor til alle damelagets hjemmekamper (om det blir besluttet at dette 
skal være for sesongen) 
● Planlegge, koordinere og gjennomføre eventuelle andre inntektsbringende tiltak. 
 
Årsberetning fra markedskomiteen ÅHK 2021: 
Investering i storskjerm 
Sponsormøte hadde vi 24.september 2021 i Ålgårdhallen. Det var planer om flere, men med 
smittevernsrestriksjoner ble det umulig å gjennomføre.    
  
Markedskomitéen  
Strukturen i arbeidet med sponsorer ble styrket videre i 2021, og selv om mange 
arrangementer uteble fikk komitéen gjennomført 1 sponsorarrangement i den nye hallen.  
 
For markedskomiteen,  
Xavier Goursaud 
 
 

 

Regnskap 

Tveit Regnskap har ført regnskap for Ålgård Håndballklubb i 2021 

 

Revisor 

Erga Revisjon AS er klubbens revisor. 
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Regnskap 2021 
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Revisors beretning
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Kontrollkomiteens beretning 
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Budsjett 2022 

  

 Regnskap 2021  Budsjett 2022 

Medlemskontingent/treningsavgift           230 800  380 000 

Lotteri/arrangement   560 000 

Aktiviteter           349 159  200 000 

Dugnad           780 832  300 000 

Sponsor       2 030 760  2 380 000 

Sponsor skjerm   120 000 

Ålgård Håndballcup   200 000 

Salg kiosk            299 573  500 000 

Billettinntekter              74 124  400 000 

Tilskudd og gaver       1 685 174  500 000 

Diverse inntekter              76 880    

Inntekter       5 527 302        5 540 000  

Lønn       1 429 723  1 005 000 

Trenergodtgjørelse/honorar/annen godtgjørelse           524 973  1 000 000 

Turneringer            296 719  300 000 

Treningsleir/oppkjøring              91 303  100 000 

Skadeforebyggende tiltak/Fysio              75 377  100 000 

Håndballskole/aktiviteter            296 992  80 000 

Reisekostnader kamp           496 993  500 000 

Overganger/lisenser              12 333  15 000 

Påmelding seriestart           157 184  250 000 

Dommerkostnader              85 212  200 000 

Sportsutstyr/Rekvisita/Drakt           265 090  300 000 

Reklamekostnader           251 048  200 000 

Varekjøp til kiosken              82 852  250 000 

Utgifter dugnad           433 994  300 000 

Ålgård Håndballcup                 8 098  50 000 

Kurskostnader,sportsrelatert              55 098  100 000 

Kontorkostnader           107 188  75 000 

Regnskap/revisjon           139 291  140 000 

Premier              17 625  40 000 

Ålgårdhallen           480 407  450 000 

Andre kostnader              47 594  50 000 

Avskrivninger driftsmidler              13 728  14 000 

Netto Finans                 2 619  10 000 

Totale kostnader       5 371 441        5 529 000  

Resultat           155 861               11 000  

Ålgård Håndballklubb, Styret 

22. mars 2022 


