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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 10 styremøter i løpet av 2018. Styreleder har deltatt på styremøter i Haslum IL og
Haslum HK.

Viktige oppgaver
Det har vært stor aktivitet i Styret i 2018. Følgende oppgaver må nevnes:
● Ansette ny administrativ leder (40% stilling, midlertidig).
● Videreutvikle Haslum Cup, forbedre økonomisk resultat.
● Effektivisere kiosksalg og innkjøp.
● Effektivisere salg av materiell og utstyr. Styret fremforhandlet bedre avtaler med Oslo
Sportslager og Select etter fjorårets sesong.
● Etablere supporterkiosk i Nadderud Arena.
● Etablere nettbutikk for salg av materiell og utstyr.
● Strategiarbeid relatert til sponsorer, markedsføring, kommunikasjon.
● Tettere samarbeid med Haslum HK.

Aktivitet
Aktiviteten i klubben har vært betydelig gjennom hele 2018. Ved utgangen av året har vi totalt
86 (81) lag påmeldt til serie- og cupspill (38 jentelag og 48 guttelag). I tillegg har vi hatt med 42
(19) lag i Loppetassen og Minirunder.
Hvert år oppfordrer vi alle aldersbestemte lag til å delta på en fellescup for å styrke samholdet i
klubben. I fjor stilte Haslum 44 lag i Fjordcup i Sandefjord.

Sportslige resultater
For sesongen 2017/2018 ønsker vi å nevne følgende:
●
●
●
●
●
●
●
●

MS 1. divisjon. Nedrykk fra 1. divisjon.
KS 3. divisjon. Opprykk til 2. divisjon.
KS 6. divisjon. Opprykk til 5. divisjon.
G20. Røk ut i semifinalen i NM.
G18. 4. plass i Lerøyserien.
G01 og J01. Kvalifisert til Bringserien.
G01. Vinner av PWCUP.
G02. Kom til finalen i PWCUP.

●
●

J03. Vant sin klasse under Nordencup i Gøteborg i romjulen 2017.
G04 og J04. Kvartfinale i PWCUP.

Sesongen 2018/2019 har startet veldig bra. Medio januar vil vi trekke frem følgende resultater:
● KS 2. divisjon. Foreløpig 2. plass i serien, gode muligheter for opprykk.
● HS 2. divisjon. Foreløpig 3. plass i serien.
● J18. Kvalifisert til Lerøyserien.
● G02 og J02. Kvalifisert til Bringserien. G02 ligger foreløpig på en god 3. plass.

Haslum Cup
Haslum Cup er det største arrangementet til håndballgruppen, og 2018-utgaven var den 12. i
rekken. 2018-utgaven var tidenes største cup med 352 påmeldte lag. Cupen ble gjennomført på
en utmerket måte, og resultatet endte for første gang over 1 mill.

Håndballskolen
Håndballskolen fortsetter med høyt aktivitetsnivå, men vi kan nevne at det har vært en nedgang
i antall deltagere de siste årene. Klubben må se på tiltak for å snu denne trenden. Det har vært
deltakelse på Loppetassen og Minirunder. Håndballskolen har en god fordeling mellom jenter og
gutter, og det har vært god rekruttering av trenere.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Målsettingen til Haslum IL Håndball er å ha et bredt tilbud som omfavner både de som satser og
vil bli gode håndballspillere og de som bruker håndballen som et sosialt møtested hvor man
holder seg i god form og kan oppleve mye fint sammen med gode venner.
Vi bringer frem landslagsspillere til både nasjonale og regionale landslag, Vi har mange spillere
med på SPU. I tillegg sørger vi for at Haslum HK har et bredt rekrutteringsgrunnlag til sitt
Grundigliga lag.
Styret vurderer det slik at vi godt på vei oppnår de målsettinger vi har for håndballgruppen.

Økonomi
Håndballgruppen har solid økonomi og god egenkapital. Årets resultat viser et overskudd på
586 925,- kr. Se avsnittet "Resultatregnskap og balanse" for Styrets kommentarer til resultatet.
Styret foreslår følgende budsjett for 2019:

Styrets kommentarer til budsjettet:
● Posten "Kostnader seniorlag" inkluderer fom 2019 alle kostnadene relatert til
seniorlagene dvs. trenerkostnader, dommerkostnader, kostnader krets og forbund osv.
Det er budsjettert 200 000,- som fast bidrag hver til senior dame og herre, totalt 400
000,- kr. I tillegg har Styret budsjettert 200 000,- i ekstra bidrag til senior dame. Styret
ønsker med dette å tilrettelegge for opprykk til 1. divisjon. Alle kostnader utover klubbens
bidrag på totalt 600 000,- kr. må dekkes av seniorlagene.

●
●
●

Styret har budsjettert med 50% stilling for administrativ leder. Stillingen er i øyeblikket
midlertidig, men styret vil arbeide for at dette blir en langsiktig løsning.
Postene "Andre inntekter" og "Andre driftskostnader" inkluderer Haslum Cup Flyball.
De andre postene er justert i forhold til resultatet i 2018.

Medlemstall
Tallene for 2018 er basert på medlemmer registrert i WebOrg per medio januar 2019.
2017

2018

Andel

Kvinner

278

267

52%

Menn

270

245

48%

Totalt

548

512

100%

NB. Håndballskolen er ikke inkludert i tallene.
Antallet spillere har blitt redusert med 6.5% i løpet av 2018. Vi vet ikke årsaken til dette, men
konkurranse fra andre idretter samt økt kontigent før årets sesong kan være noen av
forklaringene. Med noen få unntak har vi store treningsgrupper i alle årsklassene fra 8 år og
oppover.

Resultatregnskap med balanse
Regnskap
Resultatregnskapet viser et resultat på 586 925,- mot budsjett på 215 000,-.

Styrets kommentarer til resultatet:
● Pga. av nedgang i antall medlemmer var kontigentinntektene ca. 300 000,- under
budsjett.
● Resultatet for Haslum Cup endte for første gang over 1 mill, 272 000,- over budsjett.
Styret retter stor takk til Haslum Cup Styret for et veldig bra gjennomført arrangement.
● Halleien ble redusert med 250 000,- kr. Dette skyldes et engangsbidrag fra IL.
● Kiosk- og arrangementsinntektene har økt med ca. 500 000,- kr. fra 2017 til 2018.
Tidligere og nåværende administrativ leder Jo Nilsson og Beate Bentzen skal ha mye av
æren for dette.
● Trenerkostnadene var ca. 210 000,- kr. over budsjett.
● Posten "Kostnader seniorlagene" inneholder ikke trenerlønninger, dommerkostnader og
kostnader til krets og forbund. I neste års regnskap ønsker Styret å utarbeide et detaljert
regnskap for seniorlagene. De reelle kostnadene for seniorlagene er grovestimert til ca.
550 000,- kr. for 2018.
Årets overskudd dekker inn store deler av underskuddet fra regnskapsåret 2016 og 2017, og
overskuddet vil derfor bli brukt til å styrke egenkapitalen. Styret ser ingen grunn til å styrke
egenkapitalen ytterligere. Hvis klubben oppnår et tilsvarende godt resultat i 2019, vil styret
vurdere å redusere kontigentene.

Balanseregnskap viser en totalkapital på i 1 684 142,- mot i 1 006 455,- i 2017. Endringen
skyldes i hovedsak årets resultat.

Revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet til Haslum Idrettslag.

