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Årsmøtet er Hånes idrettsforening sitt øverste organ. Årsmøtet vedtar hvert år den
økonomiske rammen for aktiviteten basert på innspill fra gruppene.
Hovedstyrets ansvar er å påse at HIF drives forsvarlig og innenfor de rammer årsmøtet har
vedtatt. Hovedstyret har ansvar for rapportering til offentlige organer og tilsyn. Hovedstyret
skal legge til rette for aktiviteten i gruppene og sørge for felles leverandør avtaler der det er
fornuftig. Hovedstyret skal ikke styre aktiviteten i gruppene så lenge det er innenfor de
vedtatte rammene fra årsmøtet.
Hovedstyret har i perioden brukt tid på følgende :

Gjennomført 40 års jubileum
Hovedstyret var ansvarlig for å arrangere 40 års fest for HIF. Festen ble gjennomført i midten
av juni på Solvika. Vi var heldige med været og det ble stor oppslutning om jubileet. Mange
bidro til forberedelser og gjennomføring denne dagen. Hovedstyret ønsker spesielt å takke
Meny for bra servering og glitrende opplegg. Alle medlemmene fikk en sekk som
jubileumsgave.
Økonomi
Styret rapporterer at HIF har en solid økonomi og penger på konto. Styrets fokus og oppgave
er å sikre rettferdig fordeling av midlene og at pengene brukes på sportslig aktivitet. Styret
har ikke fått prioritert å gå opp rutiner og regnskap for kioskdriften i HIF. Arbeidet med å
dokumentere kioskdriften må det nye styret ta med seg i ny periode. HIF har i perioden
registrert seg i MVA registeret. Det betyr at HIF kan gjøre fradrag for merverdiavgift
tilsvarende andel pliktig omsetning.

Sponsorer & samarbeidspartnere
Styret har siden høsten 2017 arbeidet med å få på plass nye avtaler med
samarbeidspartnere som sikrer forutsigbarhet hva gjelder inntektene til klubben. På generelt
grunnlag erfarer styret at det tar lang tid å få på plass avtaler. Enkelte samarbeidspartnere
stiller krav til at vi driver frivillig og tilbyr aktivitet for alle uavhengig av bakgrunn. Det er
signert 3 og 4 års avtaler med samarbeidspartnere som bidrar til HIF med ca 400 000 hvert
år. Dette bidraget sikrer 1/3 av de årlige kostnadene ved å drive idrettslaget. HIF har
gjennom avtalene forpliktet seg til å etablere en ordning hvor de barna som trenger utstyr
eller støtte til å delta på Cuper får dette av HIF.

Leverandør av drakter og utstyr
Adidas ble valgt som ny utstyr leverandør i 2017. Oppsummert ser hovedstyre tilbake på en
svært hektisk periode i forbindelse med leverandør byttet. Det har vært både oppturer og
nedturer. Vi har følt på alt fra leveranse problemer til feil leveringer men også en del positivt.
Hovedstyret tror det blir bedre stabilitet fremover. Nytt styre bør følge opp forvaltningen av
avtalen fremover og utnytte den til beste for HIF og medlemmene.
Informasjon – WEB siden og HIF-Posten
Det aller meste av informasjon om hva som skjer rundt lagene i HIF er publisert slik at det
kun er foreldre/aktive rundt laget som er oppdatert på aktiviteten. Det har vært jobbet med å
publisere gode historier på web siden. Vi trenger alltid tips om de gode historiene for å legge
ut enda mere slik at flere enn foreldrene på facebook kan se hva som skjer.
Styret har fått på plass rollebasert epost til styret slik at vi siker oss sporing for de som skal ta
over i fremtiden. Det er også etablert en web adresse som er fri for bokstaven Å –
nettadressen er endret til hanesif.no
Det ble laget en jubileumsutgave av HIF posten i forbindelse med 40 års jubileet.

GDPR – Vurderinger 2018
Styret i HIF har gjort vurderinger av GDPR. HIF bruker idrettens (NIF) eget medlemsregister
som er godkjent. Styret i HIF ser ikke at HIF er ansvarlig for personvern i alle facebook
gruppene som lages. Det er administrator av de nevnte facebook gruppene som er ansvarlig
for å sikre at personvern er ivaretatt iht nye regler. Styret i HIF har informert trenere om at
HIF ikke er ansvarlig for persondata som lagres hos facebook.

Det nye styret må jobbe videre med
-

Økonomi reglement inkludert kiosksalget
Innkjøp/leie av enkelt økonomisystem
Vurdere å arrangere sommerfest for medlemmer
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