Årsrapport Hånes Idrettsforening styret 2019
Styret har bestått av følgende personer:
Rolle
Leder
Medlemsregister
Økonomi
Matriellforvalter
Varamedlem
Fotball representant
Håndball representant

Navn
Irene Thonhaugen Arntsen
Trine Isefjær
Martijn Roos
Trine Isefjær
Tor Einar Pedersen
Paola Betancur
Hans Otto Pedersen

Årsmøtet er Hånes idrettsforenings 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:

-

Prøve å få på plass en ny fotball-leder. Det lyktes vi med, men etter en liten stund
gikk omtrent hele fotballstyret av. Preben og Frode sa seg imidlertid villig til å hjelpe
oss i en overgangsperiode, til vi fikk på plass nytt styre. Hovedstyret mener at det for
fremtiden ikke er nødvendig med et eget fotballstyre (i lys av at det er vanskelig å
rekruttere styremedlemmer), mange av oppgavene som utføres der kan fordeles på
frivillige som ikke nødvendigvis trenger en plass i styret, og da er gjerne terskelen for
å melde seg noe lavere. Kenneth Arntsen har overtatt Fix (fotballkretsens datasystem
for å følge opp påmelding av lag til seriespill, forsikring, overganger, kamp- og
dommerrapporter). Han har også overtatt ansvar for politiattester. Stian Johansen har
overtatt ansvar for dommere. Han har plass i hovedstyret som en såkalt "ung
representant", som kretsen anbefaler at man har.

-

Øke egenkapitalen i klubben
Vi inviterte til en brainstorming for å få frem ideer til hvordan vi kunne øke
egenkapitalen. Hovedgrunnen til dette var vedtaket i fjorårets årsmøte om å jobbe
videre med nytt klubbhus. Det var ikke mange som stilte på dette møtet dessverre, så
det var ikke så mange nye ideer som kom frem, men styret hadde selv en ide om å
lage en julekalender med 24 sponsede premier, som kunne selges i form av et såkalt
smålotteri (dvs at man kan ha en omsetning inntil 200 000 kr). Salget av denne gikk
strålende, og kan kun betegnes som en suksess. Vi solgte ... kalendere, og fikk inn kr
. 20 % av inntektene gikk tilbake til lagene. Basert på dette ønsker styret at dette blir
en årlig fellesdugnad.

-

Status klubbhuset
Gruppen som jobbet med dette har gått i oppløsning. Vi står dermed uten en gruppe
som jobber videre med dette p.t. Styret mener uansett vi har behov for å fortsette å
bygge opp egenkapitalen før vi evt. kan søke om finansiering utenfra, slik at det
egentlig ikke har noen stor hast på dette punkt.

-

Skifte av dekke på Kiwi-banen
Styret har diskutert at vi bør jobbe med å skifte ut dekket på Kiwibanen. Vi sendte en
søknad til Skillingsfondet om midler til dette, og ble belønnet med hele kr 100 000 til
dette! Vi har opprettet en komite som jobber med dette, blant annet opp mot
kommunen. Denne består av Jan Kristian Benestad og Markus Lauvrak.

-

Arrangere kick-off for HIF rett etter skolestart "Hånes-dagen" eller "HIF-dagen"
Vi vil jobbe med et arrangement for å profilere HIF og verve nye medlemmer samt gi
noe tilbake til medlemmene. Trenger en arbeidsgruppe til dette. Fx. få Startspillere til
å ha en fotballtrening og Vipersspillere til å ha en håndballtrening. Mosjonsløp
"Hånes-rundt" etterpå, aktiviteter og grilling på Solviga til slutt.

-

Sponsoravtalene løper i 3 år til.
Avtalen med Adidas fortsetter. GMAX er kun salgskanal og har meldt fra om at de vil
vil være distributør. HIF avventer hva som skjer når konkursboet er ferdig med sin
behandling.

