Til medlemmer i Håmmår’n fjellsportklubb
3.mars 2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Håmmår’n fjellsportklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte 14.februar. Årsmøtet avholdes den 17.mars klokka 19.00 på
Trønderhallen. Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent
Sak 11: Fastsette treningsavgift eller delegere til styret
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1
Styreleder
14.2
Nestleder
14.3
Øvrige styremedlemmer
14.4
Varamedlemmer
14.5
To revisorer
14.6
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.7
Leder av valgkomiteen
14.8
Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
14.9
Varamedlem til valgkomiteen
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- Idrettslagets årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til medlemskontingent
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité

Med vennlig hilsen
styret i Håmmår’n fjellsportklubb
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Styrets forslag på budsjett 2021
Utgifter
Halleie og billetter
Kontingenter
Utstyr - støtteberettiget NKF
Lønn instruktører
Elitesatsning
Arbeidsgiveravgift
Refusjoner
Arrangementer
Utstyr- ikke støtteberettiget
Forbruksmateriell od driftsutgifter
Sum utgifter
Inntekter
Kurs og grupper
Grasrotandel Norsk tipping
NIF aktivitetsmidler
NIF momsrefusjon
Medlemskontingent
NKF utstyrsmidler
Refusjon Trønderhallen
Sum inntekter
Resultat

Inngangsbilletter, halleie grupper og kurs
Idrettsråd, NKF
Barnegruppe: klatreseler
Grupper og kurs
dekning 50 % av opphold, reise, deltakeravgift
Avmeldinger fra grupper kurs
Transport, kurs, annet
bevertning, medlemsgaver, nettside, annet

Inntekter fra deltager.no
Spillemidler
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Refusjon innkjøp 2019: klatretak

15 000
3 000
20 000
40 000
5 000
4 000
5 000
25 000
10 000
10 000
137 000

-90 000
-9 500
-14 000
-11 000
-12 000
-20 000
-20 000
-176 500
-39 500

Organisasjonsplan
Organisasjonsplanen vedtas på årsmøtet og inneholder et organisasjonskart og en
beskrivelse av de viktigste oppgavene som gjelder for ulike funksjoner i klubben.

Organisasjonskart HFSK

Kjønnsfordeling: «I styre, råd og utvalg skal begge kjønn være representert. Det skal være
minst 2 representanter fra kvart kjønn i styret, råd, utvalg med mer enn 3 medlemmer.» Jf.
idrettslaget si lov § 5.

Årsmøtet
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og blir holdt hvert år i februar. Årsmøtet sine
oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslaget si lov. For å ha stemmerett og være valgbar
må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst én måned og ha betalt
kontingent. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslaget sin virksomhet og styret sitt arbeid.

Styret
Styret er idrettslaget sin høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke
håndteres av styret, men av årsmøtet. Dette gjelder saker som går fram av «Årsmøtet sine
oppgaver» (§ 15), og saker som er av ekstraordinær karakter. Dersom styret er i tvil, bør
saken opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgaver for styret:
• Sette i verk årsmøtet og overordna organisasjonsledd sitt regelverk og vedtak
• Se til at idrettslaget sine midler blir brukt og forvaltet på en forsiktig måte i samsvar
med vedtak på årsmøtet, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har forsvarlig økonomistyring
• Etter behov oppnevne komitéer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.
• Representere idrettslaget utad
• Oppnevne ansvarlig for politiattestordninga
• Oppnevne en ansvarlig for barneidretten
Andre viktige oppgaver:
• Planlegge og ivareta laget sin totale drift, her under mål- og strategiarbeid, budsjett
og regnskap
• Sørge for at idretten sine retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
• Stå for idrettslaget sin daglige ledelse.
• Legge fram innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslaget sin konto, og sørge
for at de er dekket av underslagsforsikring
• Lage årsrapport fra styret til årsmøtet
• Oppdatering av klubbhandboka

Sentrale funksjoner i klubben
Under er en oversikt over funksjoner i klubben og oppgavene for den som har denne rollen.
Kursansvarlig

•
•

•
•
•

Ta initiativ til kurs i klubben, ikke bare grunnkurs inne.
Administrere grunnkursene og barnegruppene;
o arrangere minimum fire grunnkurs i året og barnegruppe høst og vinter.
o utarbeide og revidere HMS-plan ved kurs og gruppevirksomhet.
o skaffe instruktører til kurs og barnegruppe. Dialog med instruktører for å
gjennomgå retningslinjer for kurs og barnegruppe, HMS, og evaluere sammen
med instruktører og trenere.
o samarbeide tett med leder for ungdomsgruppen, og styret.
o samarbeide med ruteskrueransvarlig/ruteskruere.
o promotere kurs og grupper, bidra til rekruttering.
o melde behov til styret.
o ansvar for kursutstyr (tau, seler, brems, sko) i samarbeid med instruktører.
o dialog med foreldre i barnegruppa. Vurdere behov for foreldremøter etter
oppstart av aktivitet. Bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt
nødvendig informasjon om hva det innebærer å være medlem av klubben.
o kalle inn til møte med leder for ungdomsgruppe og instruktører/trenere for
gjennomgang av rutiner én til to ganger i året.
Ansvar for e-posten kurs@ekneklatring.no
Politiattestansvarlig
Årsrapport til styret: kort oppsummering av aktivitet.

Leder ungdomsgruppe
•

•

Administrere ungdomsgruppen;
o arrangere ungdomsgruppe høst og vinter.
o samarbeide med kursansvarlig, blant annet om å skaffe trenere/instruktører.
o promotere ungdomsgruppen, øke rekruttering.
o melde behov til styret.
o ansvar for kursutstyr (tau, seler, brems, sko) i samarbeid med instruktører.
o dialog med foreldre i ungdomsgruppen. Vurdere behov for foreldremøter
etter oppstart av aktivitet. Bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt
nødvendig informasjon om hva det innebærer å være medlem av klubben.
Årsrapport til styret: kort oppsummering av aktivitet.

Utvalg/komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går fram av idrettslaget si lov.
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeida og fastsett i samsvar med NIF sine
regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Valgkomiteen har ei viktig rolle for å sikre drift av idrettslaget gjennom å finne personer
med rett kompetanse til styret. Valgkomiteen plikter:
• å diskutere med styret om mulige endringer i styret si samansetning

•

•
•

å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidatår for
styreoppdrag, og såleis få greie på om ønska personer har kunnskap, tid og interesse
for oppdraget
før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, levere skriftlig forslag på
kandidatår som skal legges fram på årsmøtet
under årsmøtet presentere valgkomiteen sitt forslag

Årsberetning

Håmmår’n fjellsportklubb

2020
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Styrets sammensetning
Leder: Rune Gjelvold
Nestleder: Bodil Oust
Styremedlemmer: Trond Erik Munkeby, Helene Sekkeseter, Marcin Piotrowski, Helle Skrataas,
Varamedlemmer: Andreas Storheier, Bård Aasland, Per Kristen Teigen
Kasserer: Marcin Piotrowski
Valgkomité 2020: Andreas Storheier, Jens Panzer, Jon Anders Røe
Revisorer: Jon Åge Forfang

Styrets arbeid
Styremøter
Det ble avholdt fem styremøter.

Aktivitet
Klubbens hovedaktiviteter i 2020 var kurs, barnegruppe, ungdomsgruppe, ruteskruing/vedlikehold,
og klubbklatring.
Klubben byttet toppanker på mellomveggen og øverveggen i Trønderhallen. Det gjenstår fortsatt
noen toppanker å bytte der, og i tillegg skal det byttes toppanker på hele nerveggen. Det ble gjort
mye godt vedlikehold i klatreveggen, og stor aktivitet med ruteskruing gjennom hele året.
Finerplater ble montert på dragerne takket være Trond Erik.
Det ble organisert kurs på Grip for ruteskruerne. Dette ble etterfulgt av en dugnad 6.september
2020.
Styret tok grep for å forsøke å få mer oppslutning rundt klubbklatringen. Det ble jevnlig sendt ut
informasjon om dette, og vi betalte klatrevakter for å bistå personer som kom alene, eller som ikke
hadde brattkort. Resultatet var tidvis mer oppmøte.
Klubben kjøpte inn betydelige mengder med utstyr i 2020. Det ble kjøpt inn veldig mye klatretak og
formasjon, samt utstyr til ruteskruing innendørs, og til utendørs bolting. Vi fikk innvilget søknad fra
Sparebank 1 for å få fart på vedlikehold av Ekne klatrefelt. Det gjorde det mulig å kjøpe inn bolter og
toppankere til 10 000 kroner, og nye borrhammere. Det har vært aktivitet utendørs i forbindelse
med dette både på Ekne og på Brannåsen.
Styret har hatt fokus på at HFSK skal bidra til å få et buldreanlegg til Trønderhallen. Det ble tatt en
rekke initiativ opp mot Levanger kommune, Idrettsrådet, og Trønderhallen. Samarbeidet med både
Trønderhallen og kommunen har vært godt. Det kan nå se ut som det kommer noe positivt ut av
dette i 2021.
Kurs og grupper
På grunn av Corona ble flere grunnkurs avlyst og grupper utsatt våren 2020, og delvis på høsten.
Det var åtte deltakere på ungdomsgruppa på våren, og seks deltakere på høsten. Det er nå veldig
gode tegn til at ungdomsgruppen er i vekst igjen. Rekruttering fra blant annet barnegruppa har
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resultert i full ungdomsgruppe i starten av 2021. Dette kan nok klubben i stor grad takke trenere og
instruktører for, som gjør en veldig god jobb både på ungdomsgruppa og barnegruppa.
Barnegruppene i 2020 har vært helt fulle. Stor pågang til tross for Corona.
Grunnkurs klatring: klubben hadde fire grunnkurs. Totalt 17 påmeldte.

Medlemstall per 31.12.20
Håmmår’n har ryddet betydelig i medlemsmassen sin på Klubbadmin i perioden 2019-2020. Derfor
er det tilsynelatende en stor nedgang i antall medlemmer fra 155 medlemmer i 2019 til 87
medlemmer i 2020. Det har vært mange feilregistreringer fra langt tilbake i tid, medlemmer som ikke
har blitt slettet til tross for manglende innbetaling av kontingent. Dette har sammenheng med at vi
tidligere brukte deltager.no for innbetaling av medlemskontingent. Da måtte medlemmene
registreres manuelt i klubbadmin, og fjernes manuelt. Klubben har nå veldig god kontroll på
medlemsmassen gjennom Klubbadmin.
Org navn
Håmmår'n Fjellsportklubb
Håmmår'n Fjellsportklubb - Klatring
Håmmår'n Fjellsportklubb
Håmmår'n Fjellsportklubb - Klatring

Kjønn
Kvinner
Kvinner
Menn
Menn

0-5
1
1
2
2

6 - 12
7
7
6
5

13 - 19
8
8
9
9

Totalt antall medlemmer Håmmår’n fjellsportklubb: 87

Årsregnskap 2020
Utgifter
Halleie og billetter trønderhallen
Kontingenter
Utstyr ute
Utstyr inne
Lønn instruktører
Elitesatsning
Nettside
Levanger kemner
Refusjon kurs
Kurs klubbtur
Gaver medlemmer
Forbruksmateriell og drift
Sum utgifter

Regnskap
Budsjett
14 431
25 000
0
3 000
40 780
40 000
115 311
40 000
46 120
60 000
3 522
10 000
330
7 500
10 182
8 500
21 050
0
5 600
15 000

Inntekter
Refusjon private
Innskuddsrente
Kurs og grupper
Sparebanken: rebolting ekne
Lotteristiftelsen (Corona)
Arrangementer

Regnskap
Budsjett
-143
0
-155
0
-88 247
-120 000
-25 000
0
-32 120
0
-18 194
-15 000

19 352
276 678

3

10 000
219 000

20 - 25
3
3
2
2

26 17
17
32
31

Total
36
36
51
49

NKF Trøndercup
Norsk tipping
NIF momsrefusjon
NIF aktivitetsmidler (LAM)
NIF Utstyrsmidler
Medlemskontingent (NIF innbetaling
buypass)
Refusjon Trønderhallen
Sum inntekter
Resultat

-12 000
-9 386
-11 323
-14 000
-6 492

0
-9 000
0
-17 000
0

-12 420
-20 000
-249 480

-10 000
0
-171 000

30 197

48 000

I 2020 ble det budsjettert med bruk av egenkapital på 48 000. Styret har arbeidet mot dette
budsjettet, og fikk et sluttresultat på 30 197 mot budsjett. Det er et lite avvik 17 803 kroner. Per
31.12.2020 var utgående saldo 310 095. Fjorårets utgående saldo 31.12.2019 var 337 293. Denne
endringen er dermed som forventet basert på budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet 2020.
Både inntektene og utgiftene i 2020 ble langt høyere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette.
Klubben har fått kontroll på rapportering og tilskudd, blant annet søkte klubben i 2020 for første
gang på utstyrsmidler. Dette fikk vi innvilget, men det var ikke budsjettert med dette. Det var heller
ikke budsjettert med at Trønderhallen refunderte innkjøp av utstyr til drift av klatreveggen. Klubben
fikk også innvilget støtte fra Sparebank 1 på 25 000, samt refundert utgifter/tapte inntekter fra
Lotteristiftelsen. Refusjonen fikk klubben som følge av at alle kurs og grupper ble avlyst våren 2020.
Det ble også inntekter fra kurs og grupper høsten 2020 i en periode med langt færre restriksjoner på
grunn av Corona.
I og med at inntektene økte uten at dette var budsjettert, ble det også mulig å gå for flere større
innkjøp: klatretak og volumer, verktøy og redskaper til innendørs- og utendørs bruk, bolter,
toppankere, og mye mer. Dette forklarer de store avvikene på enkeltposter i regnskapet.

En oversikt på inntekter fra 2013 til 2020 viser variasjon i aktivitetsnivå.
ÅR

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Netto inn

249 480

137 266

132 644

87 066

107 397

181 870

106 810

30 610
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Forretningsorden ved årsmøter
Håmmår’n fjellsportklubb

Årsmøtet velger en ordstyrer.
Valg skjer ved akklamasjon og alminnelig flertall,
med mindre noen ber om at det skal skje skriftlig.
De som ønsker å si noe ber om ordet.
Utover dette følges lover vedtatt av NIF og HFSK.

Referat fra Styremøte i Håmmår’n fjellsportklubb

Dato: 8.februar 2021
Sted: digitalt
Møtt: Andreas, Helle, Rune.
SAK 1 Godkjenne alle sakspapirer til årsmøtet som vi ikke har godkjent
Godkjenne årsberetning 2020.
VEDTAK: Godkjent
Styrets forslag på organisasjonsplan til årsmøte (samme som i fjor).
VEDTAK: Godkjent
Styrets innstilling på valgkomite 2020 (dersom vi har noen her). Bodil?
VEDTAK: Styret godkjenner forslaget fra Bodil med forbehold at det kommer på plass to til.
Godkjenne regnskap i revidert stand (dersom vi har dette klart): Marcin?
VEDTAK: utsetter saken og tar det på e-post
Styrets forslag på medlemskontingent 2022: jeg foreslår 100 kroner flatt for 2022. Dette av rent
praktiske grunner. Medlemskontingent må minimum være 50 kroner
VEDTAK: styret foreslår 150 kroner for medlemskontingent 2022
styrets forslag til forretningsorden
VEDTAK: styret foreslår det som ble ettersendt på e-post

SAK 2. Årsmøte
Forslag 17.mars 19.00. Rune sender innkalling og ber om bekreftelse på hvem som stiller på møtet.
SAK 3 Eventuelt
•
•
•

Helle undersøker regler videre angående arbeidskontrakt, feriepenger.
Ruteskruersamling: Trond Erik
Tips til valgkomiteen om aktuelle personer

Til årsmøtet i Håmmårn Fjellsportklubb

Valgt revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Årsregnskapet for Håmmårn Fjellsportklubb er revidert i henhold til NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et underskudd på kr 27197,94
Det er utført følgende revisjonshandlinger:
Det er vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, herunder om idrettslagets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med
bestemmelsene.
Konklusjon
Det er ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet.
Jeg mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2020 kan fastsettes som Håmmårn Fjellsportsklubbs
årsregnskap for 2020.

Levanger 15.03.21
__________________
Jon Åge Forfang

17.3.2021

Gmail - Valgkomite

Rune Gjelvold <gjelvold@gmail.com>

Valgkomite
1 message
Andreas Storeheier <storehei@gmail.com>
To: Rune Gjelvold <gjelvold@gmail.com>

2 March 2021 at 22:08

Hei!
Her er valgkomiteens innstilling for posisjonene som er på valg til årsmøtet:
Leder: Andreas Storeheier
Styremedlem: Rune Gjelvold
Varamedlemmer: Bård Aasland, Ragnar Sallaup og Ingar Østlie.
mvh
Andreas

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a3818d517f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693155916098278410&simpl=msg-f%3A16931559160…
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Styrets innstilling til ny valgkomite:
Leder: Håkon Grønnesby
Styrets representant: Helle Skrataas
Vara: Jon Åge Forfang

