Årsmøte Håndballens Venner søndag 25 mars 2018
Sted: Scandic Hotell, St. Olavs plass Oslo

Årsmøte i Håndballens Venner avholdes søndag 25. mars 2018 klokken
13.00. Årsmøtet avholdes på Scandic Hotell, St. Olavs plass Oslo.
Lokalet vil være åpent fra klokken 12.30.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt inn til Håndballens Venner innen
2 uker i forkant av årsmøtet.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter blir tilgjengelig på
Håndballens Venners hjemmeside, www.haandballensvenner-norge.no, og sendt på email
til medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på våre hjemmesider.
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2017, har tale-, forslags- og
stemmerett.
Velkommen!

Saksliste for årsmøtet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Åpning
Godkjenning av de fremmøtte representantene
Godkjennelse av dagsorden og innkallelse
Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen
Årsberetningen
Regnskap
Innkomne forslag
Vedtektsendringer
Budsjett
Valg
Avslutning
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Årsmøte Håndballens Venner søndag 25 mars 2018
Sted: Scandic Hotell, St. Olavs plass Oslo
Sak 1. Åpning
Åpning av årsmøtet ved leder Sigvard Magelssen
Sak 2. Godkjenning av de stemmeberettigede
Forslag til vedtak:

Antall stemmeberettigede telles og godkjennes.

Sak 3. Godkjenne innkallingen og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkallingen og dagsordren godkjennes.

Sak 4. Valg av møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Styrets innstilling:
Møteleder:
Referent:
Medunderskriver av protokoll (to personer):
Stemmetelling (to personer):

Velges på årsmøtet
Velges på årsmøtet
Velges på årsmøtet
Velges på årsmøtet

Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger møteleder, en referent, tellekorps og to medunderskriver av protokoll,
slik som foreslått i møtet.

Sak 5. Styrets årsberetning
Årsberetning fra styret i Håndballens Venner 01.01.17- 31.12.17
Styrets sammensetning i 2017:
Leder: Sigvard I R Magelssen
Nestleder: Sigbjørn Teigen
Kasserer: Liv Berger
Sekretær: Tone Dalum
Styremedlem: Niels Christian Stephansen
Varamedlem: Laila Olsen
Revisor: Heidi Løvbrekke
Valgkomite:
Leder: Morten Kolstø
Medlem: Brit Lundegård
Medlem: Arve Vasskog
Varamedlem: Åse Vedul-Moen

Side 2 av 4

Årsmøte Håndballens Venner søndag 25 mars 2018
Sted: Scandic Hotell, St. Olavs plass Oslo
Aktiviteter i perioden:
VM for herrer i Frankrike. Det var 33 som reiste med Håndballens Venner.
VM for kvinner i Tyskland. Det var 153 som reiste med Håndballens Venner.
Det har vært avholdt fire styremøter og det har blitt behandlet 52 saker.
Håndballens Venner har inngått nye langsiktige avtaler med Gjensidige og Let's
Travel. Dette er avtaler som sikrer god drift fremover. Vi har også inngått avtaler med
Protektiv, Madison og Gjensidige om profilering på vår hjemmeside. Vi er svært godt
tilfreds med våre samarbeidspartnere og oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg
av deres tjenester.
Våre turer holder god standard og de aller fleste tilbakemeldinger vi får er av positiv
karakter. Vi tar alle innspill på alvor og bestreber oss på å gjøre turene enda bedre. Vår
største utfordring er å skaffe våre deltagere de beste plassene i arenaene. Vi arbeider
kontinuerlig for å lykkes med dette. Hadde vi fått hjelp fra Norges Håndballforbund,
ville dette vært mye enklere, men det synes å være uoppnåelig!
Når det gjelder EM for kvinner i Frankrike i desember har vi fått garanti fra det
franske håndballforbundet om at vi får billetter av beste kategori på finalehelgen i
Paris.
Kommende arrangement som vi jobber med:
• EM Damer i Frankrike 30.11.2018 – 16.12.2018
• VM Herrer i Danmark/Tyskland januar 2019
• VM Damer i Japan desember 2019
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2017.

Sak 6. Regnskap 2017 i revidert stand
Økonomisk status:
For detaljer henvises det til regnskap (deles ut på årsmøtet)
Resultat for Håndballens Venner for 2017 ble: Overskudd 96.441,64 NOK
Regnskap for 2017 er revidert og godkjent.

Medlemstall pr 01.01.2017: 872
Medlemstall pr 31.12.2017: 781
(Nye medlemmer: 203, utmeldte: 92, ikke betalt og slettet: 203)
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Håndballens Venner godkjenner regnskap for 2017 som viser positivt
resultat på kr 96 441,64.

Sak 7. Innkomne forslag og saker
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Årsmøte Håndballens Venner søndag 25 mars 2018
Sted: Scandic Hotell, St. Olavs plass Oslo
Saker som er innkommet innen fristen (to uker før årsmøtet):
Ingen innkomne forslag innen fristens utløp

Sak 8. Forslag til vedtektsendringer
Ingen forslag til vedtektsendring er kommet inn innen fristens utløp.

Sak 9. Budsjett 2018
Kasserer orienterer om budsjettet på årsmøtet. Budsjett 2018 deles ut på årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Håndballens Venner godkjenner budsjett for 2018.

Sak 10. Valg
Valgkomiteens innstilling for valg til styret i Håndballens Venner 2018 legges frem på
årsmøtet.
Dersom ønskelig kan valg gjøres skriftlig.
På valg årsmøtet 25 mars 2018:
Leder, velges for et år
Styremedlem/Sekretær, velges for 2 år
Nestleder til styret, velges for 2 år
Varamedlem til styret, velges for 2 år
Valgkomite, velges frem til neste årsmøte
Ikke på valg:
Kasserer, valgt for to år i 2017
Styremedlem, valgt for to år i 2017
Revisor, valgt for to år i 2017

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.
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