ÅRSMØTE 24. MARS 2022
Rælingen håndballklubb
Saksliste:
1. Konstituering
a. Godkjenne de fremmøtte representantene
b. Velge dirigent
c. Velge protokollfører
d. Velge to representanter til underskrivelse av protokollen
e. Godkjenne innkalling
f. Godkjenne saksliste
g. Godkjenne forretningsorden
2. Behandle RHKs årsberetning for 2021
3. Behandle RHKs regnskap for 2021, kontrollutvalgets beretning og revisors
beretning.
4. Behandle innkomne forslag
5. Fastsette medlemsavgift for sesongen 2022-2023
6. Fastsette treningsavgift for sesongen 2022-2023
7. Vedta RHKs budsjett for 2022
8. Behandle RHKs organisasjonsplan
9. Foreta valg:
a. Styremedlemmer
b. Varamedlemmer
c. Kontrollutvalg
d. Representasjon
e. Valgkomite
Ledere og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmer samlet, hvor det angis 1. vara osv.

BEHANDLING AV SAKER
Sak 1:

Konstituering
a) Godkjenne fremmøtte representanter
Styret foreslår at de fremmøtte representantene godkjennes
b) Velge dirigent
Styret foreslår Ketil Øye
c) Velge protokollfører
Styret foreslår Svein Strand
d) Velge to representanter til å underskrive protokollen
Forslag legges frem på årsmøtet
e) Godkjenne innkallingen
Innkallingen er foretatt i henhold til RHKs lov, én måned før årsmøtet.
Innkallingen ble sendt ut til alle medlemmer 16.02.2022 i Spond, men ble
varslet utsatt en uke den 08.03.2022, også til alle medlemmer i Spond.
Styret foreslår at innkallingen godkjennes
f) Godkjenne saksliste
Styret foreslår at fremlagte sakliste godkjennes
g) 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 ved håndsopprekning
Pkt 3
Protokollen underskrives av årsmøtets dertil valgte representanter
Styret foreslår at det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes

Sak 2:

Behandle RHKs årsberetning for 2021
Styret legger frem årsrapporten for 2021 til behandling og godkjenning

Styret foreslår at fremlagt årsberetning for 2021 godkjennes
Sak 3:

Behandle RHKs regnskap for 2021, kontrollutvalgets beretning og revisors
beretning
Årsregnskapet for 2021, inkludert revisor- og kontrollutvalgets beretning,
legges frem for behandling og godkjenning.
Styret foreslår at fremlagt regnskap for 2021 godkjennes

Sak 4:

Behandle innkomne forslag
Det har ikke innkommet forslag innen fristen for innlevering.

Sak 5:

Fastsette medlemsavgift for sesongen 2022/23
Styret foreslår å opprettholde nivået på medlemsavgiften som ble fastsatt i
2021.

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 foreslåtte medlemsavgift gjøres gjeldende for 2022/2023

Sak 6:

Fastsette rammer for treningsavgift for sesongen 2022/23
Styret foreslår å opprettholde treningsavgiften med endring av søskenmoderasjon.
Årlig treningsavgift (NoK)
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 2 får 1000,rabatt, spiller nr 3 får 500,rabatt.

● Styret gis fullmakt til å fastsette endret treningsavgift i de årsklasser der det må
engasjeres ekstern trenert, eller det oppstår uforutsettes situasjoner der
treningsavgiften må endres.
● 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 for å finne en aktuell løsning.
● Treningsavgiften betales årlig – hver høst.
Styret foreslåtte treningsavgift gjøres gjeldende for 2022/2023
Sak 7. Vedta RHS budsjett for 2022
Styret legger frem sitt forslag for budsjett for 2022 til behandling og
godkjenning
Styret foreslår at fremlagt forslag til budsjett for 2022 godkjennes

Sak 8:

Behandle RHKs organisasjonsplan 2020-2024
Styret foreslår ingen endringer i vedtatte organisasjonsplan.
Styret foreslår at organisasjonsplanen vedtas.

Sak 9:

Valg

På grunn av ekstraordinært årsmøte i 2020 har det vært noe uoversiktlig hvem som er på valg
i 2022. Valgkomiteen har konkludert med at følgende er på valg og vil komme med sin
innstilling til årsmøtet:
Styret (7):
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

På valg – velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg – velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år

Varamedlemmer (3):
Vara
Vara
Vara

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

Kontrollutvalg
Medlem
Medlem
Vara

På valg
På valg
På valg

Valgkomite:
Medlem
Medlem
Medlem

Må velges
Må velges
Må velges

Representasjon fra RHK 2022:
Arrangementskomiteen Region Øst
Frank Borghagen – leder
Tone Borghagen – medlem
Rælingen idrettsråd:
RHK har vært representert i idrettsrådet med
Geir Vestrheim
Morten Schulte
Tone Borghagen
Disse tre er nå på valg.

Representant i styret LTH:
RHK har en representant i LTH.
Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge slik representasjon.
Representant i Marikollen klubbhusstyre:
RHK har en representant i klubbhusstyre.
Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge slik representasjon.

Sak 10.

Styrets anbefaling om videre prioriterte oppgaver for RHK.

