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1. Styret i Lunner Håndballklubb / utvalgsmedlemmer
Funksjon i styret
Leder
Sportslig leder 12 år og oppover
Sportslig leder 6-11 år
Materialforvalter
Dommeransvarlig/Ass. materialforvalter
Kristiansen
Økonomiansvarlig
Dugnadsansvarlig
Sekretær og nestleder
Sponsoransvarlig
Web ansvarlig

Navn
Tove Sandholt
Hege Jansen
Therese Flemvåg
Alf Bjørnar Skau
Anne Grethe

Andre funksjoner
Ressursperson
Ressurs sportslig
Kioskansvarlig

Navn
Kai Roar Dahl
Viggo Olsen
Magnar Kolstad

Arne Nygaard
Robert Aaslund Langerud
Svein Erik Hammer
Odd Snellingen
Anja Eliassen

2. Styrets aktivitet
Styret har i løpet av året avholdt 16 felles møter. Det nye styret hadde et konstituerende
styremøte 5. april, deretter styremøter 4. mai, 1. juni, 14. juni, 29. august, 13. september, 5.
oktober, 12. oktober, 9. november, 30. november, 7. desember, 4. januar, 25. januar, 1. februar
og 15. februar og 8. mars. Siste styremøte før årsmøtet ble avholdt 8. mars 2018.
Utenfor styret har Magnar Kolstad gjort en omfattende jobb med å strukturere innkjøp og
kiosk inneværende år. I tillegg har Anja Eliassen og Robert A. Langerud arbeidet mye med å
få på plass ny flott hjemmeside.
Det gode arbeidet mot sponsorer har fortsatt og styret forventer at dette skal kunne ha
betydelig inntektspotensiala i årene som ligger foran oss. Ikke minst har reklamen i hallen
fått et bedre uttrykk med nye opphengsskinner.

3. Dugnader/Arrangementer
Det var stort oppmøte på rakedugnaden hos Bergersen. Flere lag byttet håndballsko og klister
mot rake og trillebår.
Høsten 2017 var Lunner HK teknisk arrangør uten økonomisk ansvar for 90-talls party.
Dugnaden gav inntekter på kr 12 000,- i kiosk og dugnadstimer på ca kr 34 000,-., til
sammen noe over kr 45 000,-.
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Det har vært få dugnader inneværende sesong, men salgsdugnad på toalettpair ble gjennomført i
mars. En stor takk til alle som har bidratt til å sikre inntekt til klubben.
Vil oppfordre alle til å motivere hverandre for å fortsette å være med som frivillige på
dugnader og arrangement og prøve å få med nye. Det trenger ikke nødvendigvis bare være
foreldre som stiller på dugnad, men kan gjerne være andre kjente som ønsker å bidra. Vil
også oppfordre alle til å prøve å få folk rundt seg til å gi sin grasrotandel (Norsk Tipping) til
Lunner Håndballklubb. Alle som bidrar med noe av dette er en veldig, veldig viktig ressurs
for klubben.

4. Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på rundt 30000,- Pga nor misforståelser med en
sponsor så kommer ca 20000 inn fra denne for 2017 i 2018. Med dette i minne er resulatatet
omkring 12000 kr. dårligere enn budsjett. Det er særlig på innkjøp av drakter vi har overgått
budsjettet. Det er arrangert en dansegalla som ga gode inntekter som heller ikke var budsjettert.
Styret har jobbet videre med innkreving av utestående fra tidligere sokke- og papirdugnader.
Her er det fortsatt utestående over 64000 kroner (68000 31/12-16), vi har fått inn noe fra
forestående år. Dette arbeidet fortsetter men potensialet for å få inn disse pengene blir dårligere
som tiden går.
Det har vært utført et svært lønnsomt arbeid med å få ned innkjøpskostnadene til kiosken
frontet av vår nye kioskansvarlige Magnar Kolstad. Dette har redusert kostnadene for innkjøp
med mange titalls tusen kroner.
Det er i balansen et mellomværende mot Junior hvor klubben «skylder» ca 160000 kroner.
Dette stammer fra sammenslåingen av senior og junior for noen år siden. Dette vil styret søke å
bokføre bort, noe vil føres mot de eldste fordringene på salgsdugnader. Dette vil gi et
regnskapsteknisk overskudd for 2018, men vil ikke gi noe bedret økonomisk handlingsrom og
dette er ikke reflektert i budsjettet da dette anses som regnskapsteknisk og overskuddet dette gir
vil håndteres med en note til 2018 regnskapet.
Styret anser klubbens økonomi som under god kontroll, men vi må føre en streng
kostnadskontoll for den gode økonomiske buffer vi har bør vi ikke bruke på driftskostnader.
5 Sponsoransvarlig 2017
Ved utgangen av 2017 har Lunner HK sponsorkontrakt med 12 bedrifter. Det har i tillegg blitt
utarbeidet et konsept med 5 sponsorpakker slik at det nå er lett for nye bedrifter å se hvilken
profilering de ønsker sammen med Lunner HK. Sponsoransvarlig har i tillegg arbeidet mye
med presentasjon av reklameskilt i hallen. Nye opphengsskinner er montert.

6. Dommerfunksjonen
Årsberetning fra Dommeransvarlig
Denne sesongen har vi hatt få hjemmearrangement så derfor har også behovet for dommere
vært mindre en forrige sesong.
Vi har hatt 10 nye jenter på dommerkurs med Tom Runar Hansen som viser at det er mange
interesserte og flinke jenter som nå ønsker og har mulighet til å dømme kommende sesong. Vi
har hatt veileder tilstede i hallen ved de fleste arrangementer denne sesongen.
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Dommerne er flinke og får mye positiv tilbakemelding etter sine kamper.
De stiller også opp når de kan så denne sesongen har vi ikke hatt problemer med å få dommere
på hjemmekamper.
Anne Grethe

