Årsrapport Hånes Idrettsforening styret 2015

Styret har bestått av følgende personer :

04.03.2015 til og med 08.10.2015
Rolle
Leder
Medlemsregister
Økonomi
Matriellforvalter
Administrativt
Fotball representant
Håndball representant

Navn
Tor Einar Pedersen
John Olav Bjørnestad
Martijn Roos
Geir Arne Aanesland
Ragnhild Jensen
Frode Magnussen
Fredrik Flesner

Stemmerett i styret
JA
JA
JA
JA
JA
NEI
NEI

Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte i HIF 8 oktober 2015 på bakgrunn av interne
forhold i styret. Eneste sak på agendaen på det ekstraordinære årsmøtet var valg.
Følgende styre ble valg og er fremdeles det valgte styret.
Rolle
Leder
Medlemsregister
Økonomi
Matriellforvalter
Administrativt
Fotball representant
Håndball representant

Navn
Tor Einar Pedersen
John Olav Bjørnestad
Martijn Roos
Geir Arne Aanesland
Eva Høksaas
Frode Magnussen
Fredrik Flesner

Styret har i perioden brukt mye tid på følgende punkter :

Draktavtalen
-

Opptrykk av drakter og avtaler på dette
o 3 leverandører å forholde oss til
Utdeling av nye drakter innen sesongstart våren 2015
Oppfølging av manglende leveranser
Oppfølging av bortedrakt inkludert shorts etc
Oppfølging av utstyr til trenere
Oppfølging av dommer drakter
Evaluering

Stemmerett i styret
JA
JA
JA
JA
JA
NEI
NEI

Økonomi
-

Det nye styret manglet innblikk i regnskapene og forpliktelsene. Vi måtte stoppe det
som stoppes kunne så lenge vi ikke visste om det var penger til å betale.
For å være sikre på at vi hadde penger endret vi prinsippet og tenker nå kun cash-isking. De pengene vi har på konto er de vi kan bruke.
Neste steg for styret var dermed å finne ut fra hvem, når og hvor mye penger vi får
inn. Samme på ut siden. Vi måtte se på hvor mye, til hvem og når det skal betales ut.
Vi så at avtalen med regnskapsfører ikke ga oss noe verdi tilbake. Avtalen kostet HIF
minst 105 000 i året. Denne avtalen ble sagt opp.
Styret mener vi nå har god kontroll og vi setter av midler til oppgradering av diverse.
Planene i fotball og håndball er bra og vel gjennomtenkt. Det er satt av penger på
budsjett iht planene i gruppene.
Ser frem til et aktivt JA år i HIF i 2016.

Dugnader
-

Styret ved leder for fotball og håndball tok initiativet til gjennomføring av en felles
dugnad våren 2015.
Det ble valgt salg av Enjoy Guiden.
Resultatet ble på tross av litt uheldig timing totalt litt over 50 000
Pengene er nå fordelt på dugnadskonto til lagene.
Styret foreslår (tatt med i retningslinjene for dugnader) at de fleste dugnader kjøres i
gruppene om ikke årsmøtet beslutter noe annet.

Sponsorer
-

-

Mange timer og meget bra arbeid med nye avtaler fra forrige styre. Dette sikre
langsiktighet og forutsigbarhet.
Styret har jobbet med å sette oss inn i avtalene og forstå hva vi har avtalt og
hvorledes HIF skal forholde seg til det.
Har vært en del uklart rundt skilting og oppheng. Vi er i gang med å få det på plass.
Litt avventende på grunn av vinteren samt uklarheter i forhold til avtalen med
Kommunen. Kommunen fakturerer HIF for oppheng av reklame i Håneshallen. HIF
andel blir spist slik at nye avtaler om skilt må vurderes nøye.
Vi kom ikke i mål med oppfølging av sponsorene. Styret ønsker aller helst en person
som kan ta på seg rollen som den sponsoransvarlige. Inntil det er avklart vil styret i
neste periode foreslå at vi prioriterer å kjøre forventningsavklaring mot sponsorene
våre for å sikre gode forhold for fremtiden.

Visjonen
-

-

Leder og styret er opptatt av å få på plass en nedskrev visjon eller tanker om hvorfor
HIF eksisterer. Det er viktig for oss og de vi samarbeider med.
Styret har diskutert det noe og er enige om at oppgaven til styret er å legge til rette for
aktivitet i gruppene. Det viktigste arbeidet for styret er dermed å sikre langsiktighet og
forutsigbarhet hva gjelder utstyr og arenaer for aktivitet.
Styret foreslår arbeidet med visjonen prioriteres i neste styreår.

Regler og retningslinjer
-

Styret har samlet opp og funnet mye gammelt og ikke oppdaterte retningslinjer for
økonomi, dugnad og cup deltakelse.
Det er påbegynt et arbeide med å få dette oppdatert og klart.
Styret har på grunn av de andre aktivitetene ikke klart å ferdigstille dette til årsmøtet.
Styret foreslår at arbeidet med retningslinjene prioriteres i neste styreår.

Oppgraderinger
-

-

Styret har gjort noen tanker om hva HIF bør prioritere.
Ingen konkrete forslag foreligger.
Styret foreslår at det opprettes en egen gruppe som kommer opp med forslag til tiltak
lokalt. Disse tiltakene kan vi bruke egne midler samt søke om støtte til å få
gjennomført.
Styret forslår at Årsmøtet godkjenner budsjett 2016 for dette.

Hånes, 01.02.2016

Styret

