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1. Styrets sammensetning
Siden årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder:
Kasserer:
Sportslig leder:
Dommerkontakt:
Materialforvalter:
Styremedlem:
Styremedlem:

Tore Beitveit
Tore Beitveit
Per Kristian Kivle
Marlen Larsen
Espen Farang
Trond Einar Pedersen
Bjørn Tyrhaug

Valgkomite 2017:

Mette Fyhn-Nordeng

Sportslig utvalg har hatt denne sammensetningen:
Sportslig leder:
Per Kristian Kivle
Øvrige medlemmer: Trenerne på lagene
Arrangementskomite Wenche Barstad og Ann Kristin Simensen

2. Styrets arbeid
Årshjulet har vært styrende for virksomheten for å sikre oppfølging av alle oppgaver gjennom
sesongen. Styret har hatt styremøter i klubbhuset én gang i måneden gjennom hele
håndballsesongen.
Styreleder har representert håndballgruppa i hovedstyret til Holmlia Sportsklubb og har deltatt
på de månedlige hovedstyremøtene.
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for styrets medlemmer. Styret har lagt vekt på at hvert
styremedlem skal ha definerte oppgaver gjennom avgrensede arbeids- og ansvarsområder.
Styret har god erfaring med denne måten å jobbe på, og mener dette både har bidratt til
jevnere arbeidsfordeling og mer effektivitet i avtalte aktiviteter. Enkelte styremedlemmer har
hatt bistand fra personer utenfor styret til konkrete arbeidsoppgaver.
Styret har videreført fokus på opplæring og samarbeid med foreldrekontakter, lagledere og
trenere. Det har jevnlig informasjon fra styret til foreldrekontakter/lagledere.
Foreldrekontaktene har vært aktiv kontaktkanal mellom styret og lagets foreldregruppe.
Informasjonskanaler har vært aktiv bruk av Facebook-grupper, eposter, håndballgruppens
hjemmeside, samt møter inklusiv kickoff-samling ved sesongstart.
Andre saker:
Utstyr
Holmlia Sportsklubb har utstyrsavtale med Comet Sport. Gjennom denne avtalen får
håndballgruppen hente utstyr for kr. 25.000 per sesong uten kostnad.
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Status for hjemmesiden til HSK Håndball
På hjemmesiden www.holmliahandball.no legges det ut informasjon om håndballgruppa,
dommerinformasjon, arrangementsinformasjon, om lagene, samt annen generell informasjon
om håndball. Der er det også link til internettbutikken til Cometsport der medlemmer kan
kjøpe rabattert sportsutstyr.
Facebook blir brukt aktivt for å informere om håndballgruppens aktiviteter. Det er alltid
ønskelig å få innspill fra lagene, og det blir stadig oppfordret til at lagene sender inn nyheter
og bilder slik at websidene blir mer levende og engasjerende.
Det er satt opp en infoskjerm i hallen der blant annet hjemmekamper vil bli annonsert. I hallen
er det også satt opp et trådløst nettverk for de som ønsker å benytte seg av internett under
arrangementer. Innlogging skjer via håndballgruppens Facebookside.
Digitalisering
Styret har gjort tiltak for å jobbe mer effektivt og få bedre oversikt.
Visma eaccounting er tatt i bruk som nytt regnskapssystem. Dette er et moderne skybasert
regnskapssystem som gjør det enklere å være kasserer/regnskapsfører for håndballgruppa.
Systemet er også billigere enn det gamle regnskapssystemet.
Klubbadmin fra idrettsforbundet er tatt i bruk som nytt medlemsregister, med funksjonalitet
for fakturering og betalingsoppfølging.
Vipps er tatt i bruk for betaling under arrangementer til tross for dårlig mobildekning i hallen.
Spond er tatt i bruk av lagene for å håndtere påmelding til kamper og turnering. Løsningen
inneholder løsning for forhåndsbetaling.

3. Økonomi
Inntekter:
Vår viktigste inntektskilde er treningsavgifter, offentlig støtte og arrangementsinntekter.
Treningsavgifter: Håndballgruppen har som policy å ligge i absolutt nedre sjikt når det gjelder
nivået på treningsavgiften. Likevel er det en betydelig utfordring å få inn pengene til tross for
at det purres fortløpende gjennom hele sesongen. Nytt prinsipp i 2016 er at treningsavgiften
ikke inntektsføres før den er betalt.
Følgende støtte/bidrag er mottatt i 2014:
- Lokale aktivitetsmidler kr. 27.400,- (dedikert til trener- og dommerutdanning)
- Oslo Sør kr. 5.000 (dedikert til integreringstiltak og rekruttering)
- Comet Sport kr. 25.000 (som fritt uttak av utstyr)
- Bymiljøetaten kr. 34.300, for drift av hallen
- Refusjon mva og støtte fra Oslo kommune kr. 47.000
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Get kr. 15.000,Usbl kr. 10.000,-

Søndager gjennom sesongen gjennomføres kamparrangementer. I tillegg ble det arrangert en
håndballcup for de aller yngste under Vær Stolt-festivalen i mai som ga litt inntekter.
Inntektsnivået falt betydelig fra 2015 som en konsekvens av det er færre lag i seriespill og
siden det ikke ble gjennomført dugnad utover å fullføre dugnaden fra året før.
Kostnader:
Styret har kontroll på løpende kostnader men ambisjonsnivået må sees i forhold til de
inntektene vi klarer å få inn.
For å sikre aktivitetsnivået har styret prioritert å bruke ressurser på trenerutdannelse i regi av
håndballregionen.
Lagene støttes med kr. 3000 til cuper i løpet av sesongen. Det har ikke vært rom for å tildele
sosiale midler i 2016.
Det vises til vedlagte regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017.
Likviditet:
Likviditeten til håndballgruppa er god og per 31.12.16 hadde vi 444.000 innestående på
driftskonto.
Korreksjoner regnskapet for 2015
Regnskapet som ble lagt fram for årsmøtet våren 2016 ble ikke godkjent av hovedstyret og
resultatet måtte nedjusteres med kr. 37.600 på posten utestående fordringer, før behandling på
Holmlia Sportsklubbs årsmøte i fjor. Dette medførte at 2015 endte med et underskudd på kr.
20.725 i stedet for overskuddet på kr. 16.875 som ble vist på gruppens årlige møte.
Under føringen av regnskapet for 2016 er det gjort en del korreksjoner med bakgrunn i
balanseposter som ikke var beregnet riktig. Dette har fått en effekt på regnskapet i 2016:
Korreksjon av feil vurderte beholdninger i 2015-regnskapet
Mangelfull fakturering andre klubber
Mangelfull fakturering innebandy
Differanse mellom virkelig restlager doruller og bokført verdi
Korrigering IB bank
Korrigering IB leverandørgjeld
Tap treningsavgifter
Overvurdert varebeholdning
Samlet effekt på 2016-regnskapet:
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13 299
2 384
9 507
6 721
10 812
-32 880
-10 500
-657

4. Sportslige aktiviteter
Sesongen 2016/2017 har vi 6 lag i regionserien: G11, G13, J10, J11, J12 og J18. Det henvises
til holmliahandball.no for nærmere presentasjon av lagene. I tillegg har vi deltatt med lag i
minicup (J8, J9) og loppetassen (B6 og J7).

Antall lag i regionserien
12
10
8
6
4
2
0

Damelaget trakk laget fra seriespill like før sesongstart da spillerstallen var for liten. J13-laget
valgte å ikke fortsette etter avsluttet sesong 2015/16 i mai, også på grunn av for liten
spillerstall.
Håndballgruppa arrangerte ingen Loppetass/minirunder i regi av regionen i 2016, bortsett fra
den lille uoffisielle cupen under Vær Stolt-festivalen.
Håndballgruppa har spesielt satset på de yngste spillerne. Dette gjøres for å bygge opp
årganger med stort nok antall spillere slik at vi får etablert både gutte- og jentelag innen hvert
årskull i årene som kommer. Det gjøres et aktivt rekrutteringsarbeid og da blir det naturlig
nok mange nybegynnere på lagene. Mestring blir derfor en viktig del av trenings- og
kamphverdagen og mottoet er at håndball skal være gøy, for alle. Det legges stor vekt på det
sosiale og lagledere arrangerer gjerne morsomme aktiviteter utenfor håndballarenaen.
For de eldre lagene er det sportslig utvikling som er i fokus. Det legges stor vekt på å bygge
opp gode sosiale miljøer slik at spillerne trives med å spille sammen.

5. Menneskelige ressurser
Menneskelige ressurser er viktige, både for å skape et godt sportslig tilbud, et trivelig miljø
for spillerne, og best mulig samhandling mellom styret og lagene. Vi har erfart at
engasjementet i 2016 i forhold til arrangementene i hallen og rundt lagene har vært bra.
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Trenere
Håndballgruppen har en flott gjeng med motiverte trenere som gjør meget bra jobb med alle
lagene. Trenersituasjonen har vært stabil gjennom året og vi har lykkes med å skaffe samtlige
lag kompetente og dyktige trenere. Stor takk også til alle lagledere, foreldrekontakter og andre
ressurspersoner som bidrar aktivt til at lagene fungerer.
Klubben er fortsatt helt avhengig av at foreldre tar på seg jobben som trener for de yngste
lagene. Samtidig har vi behov for nye, kvalifiserte trenere til flere av lagene, noe som er
bakgrunnen for at vi har lagt vekt på utdanning av trenere.
Holmliahallen
Når det gjelder treningstid er det alltid en utfordring å få kabalen til å gå opp. Vi deler
Holmliahallen med innebandy, basketball og «åpen hall»-tiltaket. Dette gjør at det er
krevende å gi lagene tilstrekkelig med halltid. I år har vi også disponert en del av
Bjørnholthallen torsdager, noe som har bidratt til å få tidskabalen til å gå opp.
Den tekniske standarden på Holmliahallen er en utfordring. Det er satt av midler for
rehabilitering av hallen i eieretatens økonomiske plan og da får vi forhåpentligvis utbedret
problemer med vannlekkasjer, den dårlige standarden i garderobene m.m.
Dommere
Vi har hatt 5 dommere under kontrakt siste sesong; Mari Ormaasen, Marlen Larsen, Terje
Ormaasen, Dima Waarie og Hanne Nordeng. I tillegg har flere ungdomsdommere dømt
kamper for de yngste.

Styret minner om at HSK håndball driftes på dugnad og er helt avhengig
av foreldrenes deltagelse på alle nivåer for at håndballgruppa skal kunne
tilby det aktivitetsnivået vi har.
Holmlia, februar 2017
Styret i HSK Håndball
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