ÅRSMØTE 10. MARS 2021
Rælingen håndballklubb
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent.
Velge protokollfører.
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle RHKs årsberetning. (vedlegg 1)
Behandle RHKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning og revisors beretning for 2020. (vedlegg 2)
Behandle forslag og saker. (vedlegg 3)
Fastsette medlemskontingent i RHK
Fastsette treningsavgift i RHK samt gi styret fullmakt til å endre treningsavgifter.
Vedta RHKs budsjett 2021.
Behandle RHKs organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a. Styremedlemmer
b. Varamedlemmer
c. Kontrollutvalg
d. Representasjon til ting og møter i organisasjonsledd klubben har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
e. Valgkomite
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

16.

Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap.
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SAKENES BEHANDLING
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Styret foreslår at de fremmøtte representantene godkjennes
2. Velge dirigent
Forslag fremlegges i årsmøtet
3. Velge protokollfører
Forslag fremlegges i årsmøtet
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag fremlegges i årsmøtet
5. Godkjenne innkallingen
Innkallingen er foretatt i henhold til RHKs lov, dvs én måned før årsmøtet. Innkallingen ble
sendt direkte ut til alle medlemmer via Spond 10. februar 2021.
Styret foreslår at innkallingen godkjennes
6. Godkjenne sakslisten
Styret foreslår at fremlagte sakliste godkjennes
7. Godkjenne forretningsorden
FORSLAG
Pkt 1
Årsmøtet ledes av den valgte dirigent
Pkt 2
Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs lov
fastsetter. Alle valg der det foreligger flere et ett forslag foregår skriftlig. Øvrige
avstemninger foregår med håndsopprekking
Pkt 3
Ingen representant gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedraget og de som på forhånd har sendt inn skriftlig forslag, som står i
sakslisten, settes taletiden til fem min. første gang, tre min. annen og ett min. tredje gang.
Representanter, som forlanger ordet til forretningsordenen har ett minutts taletid. Dirigenten
har rett til å gjøre framlegg om forkortning av taletiden og framlegg om strek ved de
inntegnede talere.
Pkt 4
Protokollen underskrives av årsmøtets dertil valgte representanter
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Styret foreslår at det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes

8. Behandle klubbens årsberetning.
Styret legger frem årsrapporten for 2020 til behandling og godkjenning, vedlegg 1
Styret foreslår at fremlagt årsberetning for 2020 godkjennes
9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning og revisors beretning.
Årsregnskapet for 2020, inkludert revisor- og kontrollutvalgets beretning, legges frem for
behandling og godkjenning , vedlegg 2 (fremlegges på årsmøtet)
Styret foreslår at fremlagt regnskap for 2020 godkjennes
Kontrollutvalgets beretning, se vedlegg
Revisjonsberetning legges ut snarlig
10. Behandle forslag og saker.
Det har innen fristen for innlevering av forslag til årsmøtet kommet inn to forslag.
1)

Ny lovnorm
Forslag fra styret:
Styret foreslår at ny lov for RHK vedtas.
Kommentar: Vedlegg 3 ny lov for RHK ihht NIFs lovnorm

2)

Nytt elitelag og overføring av divisjonsrett (eliteserielisens)
Forslag til vedtak fra styret:
Styret i RHK gis fullmakt til å overføre divisjonsretten (eliteserielisensen) til
nystiftede Romerike Topphåndball, mot en partnerklubbsamarbeidsavtale. Avtalen
har varighet for tre sesonger med mulighet for årlig reforhandling etter gjensidig
ønske.
Følgende overordnede hensyn skal ivaretas i avtalen:
Samarbeidsavtalen skal i størst mulig grad sikre at RHK og Romerike topphåndball
splittes på en slik måte at klubben ivaretas på best mulig måte.
RHK skal fungere som Romerike topphåndballs primære rekrutteringsklubb foran
andre partnerklubber..
Avtalen skal i sin helhet være gjeldende fra 1. juni 2021. Alle rettigheter og plikter
som skal overtas av Romerike topphåndball skal være gjeldende fra denne dato.
Kommentar: Vedlegg 4 saksutredning
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11. Fastsette medlemsavgift for 2020-2021
Styret foreslår å redusere antall grupperinger for medlemsavgift. Dette fordi det er vanlig
med et gitt beløp og for å lette administrasjonen. Foreslåtte endringer innebærer en økning
for alderen opp til 16 år (100-150 kroner) og reduksjon for de over 16 år (kr 100).
Tillitsvalgte (styret, trenere, lagleder,
medlemmer av utvalg osv)

100,-

Spillere/medlemskap

500,-

Støttemedlemskap m stemmerett og adgang til
regionseriekamper

500,-

Det er ingen familiemoderasjon for medlemsavgift.

Styret foreslår at de foreslåtte medlemsavgifter gjøres gyldige for sesongen 2021-22

12.

Fastsette rammer for treningsavgift:

Styret foreslår å øke treningsavgiften til satsningslag og rekruttlag (nr 7) med kr 770. Tilsvarende
lag i sammenlignbare klubber har adskillig høyere treningsavgift for tilsvarende tilbud.
Treningsavgiftene til de øvrige lag er uendret.
Styret foreslår at foreldretrenere/assistentrenere fritas for treningsavgift for ett barn (se nedenfor)
Årlig treningsavgift
1

Håndballskole 7 år og under

1350

2

8-10 (loppetassen/minirunde)

2420

3

11-12 (barnehåndball)

3160

4

13-15 (ungdom)

3580

5

16-18

3580

6

Regionspill senior

3150

7

NHFs serier, NM, Elite, Lerøy, 2.div

4950

8

Familiemoderasjon (unntatt for spillere i gruppe nr 7)

Spiller nr 3 betaler halv
treningsavgift, spiller nr 4
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9

Fritak for treningsavgift (unntatt for spillere i gruppe nr 7)

er gratis.
Trenere/assistenttrenere får
fritak for avgift til ett av
sine barn i klubben

Styret gis fullmakt til å endre treningsavgiften ved behov.
Hvis en spiller har utestående beløp for medlemskap og/eller treningsavgift fra tidligere
sesonger så må disse betales før ny sesong kan faktureres og spilleren kan delta på trening og
i kamp.
Dersom en spiller har vansker med å betale treningsavgiften tas dette opp med daglig leder
av trener/lagleder eller spiller/forelder for å finne en aktuell løsning.
Styret foreslår at de foreslåtte treningsavgifter og styrets fullmakt gjøres gyldige for
sesongen 2021-22

13.

Vedta RHKs budsjett 2021.

Styret foreslår at fremlagt forslag til budsjett for 2021 godkjennes
Se vedlegg
14.

Behandle RHKs organisasjonsplan 2020-2024 se vedlegg 5

Styret foreslår at organisasjonsplanen godkjennes

15.

Valg på:
a.
b.
c.
d.

Styremedlemmer
Varamedlemmer
Kontrollutvalg
Styret gis fullmakt til å oppnevne representasjon til ting og til møter i
organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
e. Valgkomite

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Valgkomiteens innstilling fremlegges i årsmøtet.
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Styret (7):
Kathrine Raadim
Kaare Kongsfjell

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ikke på valg (på sitt 2. år)
Velges for 2 år
Ikke på valg (på sitt 2. år)
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år

1.vara
2. vara
3. vara

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Medlem
Medlem
Vara

ikke på valg (på sitt 2. år)
ikke på valg (på sitt 2. år)
Velges for 2 år

Varamedlemmer (3):

Kontrollutvalg
Marit Hegge-Jensen
Heidi Vestrheim

Valgkomite:
Medlem
Medlem
Vara
16.

Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap.

17.

Orienteringssaker:
Styrets prioriterte arbeid i 2021
Inngå partnerklubbsamarbeidsavtale med Romerike topphåndball og gjennomføre
utskillelsen av elitelaget
Sikre nødvendig inntekter for RHK og rammer rundt klubben
Samarbeid med kommunen direkte og gjennom Rælingen idrettsråd om hallkapasitet og
treningsbetingelser
Ny og tydeligere ansvarsfordeling i styret, og mellom styret og daglig leder
Revisjon og implementering av klubbhåndbok og sportsplan
Sikre internrekruttering og utdanning av dommere og trenere
Fastsette retningslinjer for avlønning og godtgjøring av trenere
Sikre god og systematisk informasjon til og kommunikasjon med medlemmene
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