
ÅRSMØTE MHI HÅNDBALL
Tirsdag 06.04.2021 kl. 19.00

Digital årsmøte via «Microsoft Teams»

Dagsorden:

Godkjenning av stemmeberettigede
Velge dirigent
Velge protokollfører
Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakslisten
Godkjenne forretningsorden
Behandle idrettslagets årsberetning
Behandle regnskapet for 2020 og revisors beretning
Behandle forslag og saker
Fastsette kontingent
Vedta budsjett for 2021
Foreta valg

Styret
Kontrollutvalg
Valgkomitee

Mandal 06.04.2021
Sverre Johnsen, leder
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Forretningsorden

1.       Årsmøtet ledes av valgte dirigent. Protokoll føres av valgte protokollfører.

2.       Ettersom møtet gjennomføres digitalt skal alle deltagere skru av mikrofonen med mindre det
skal tales. Dette for å ha minst mulig støy i det digitale rom. Dirigent kan ellers bestemme tiltak
som gjør at det digitale møtet gjennomføres på en god måte, f.eks bruk av kamera.

3.       Alle medlemmer i MHI Håndball har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte om andre
personer og/eller media kan være til stede, eller om årsmøtet kun er åpent for medlemmer og
andre med møterett.

4.       For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget
i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

5.       På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når
2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

6.       Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ingen representanter har mer enn 1 stemme og
ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

7.       Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag eller om det fremmes krav om det.
Ettersom møtet gjennomføres digitalt vil eventuell skriftlig stemmegivning skje ved at det
sendes en e-post til leder@mhihandball.no. Om noen av de stemmeberettigede ikke har tilgang
på e-post sendes den skriftlige stemmen på SMS til dirigenten.
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Årsberetning fra styret 2020/2021

Styret har hatt møte ca. 1 gang pr. måned noen fysisk og noen digitalt på Teams.
Utover dette er det kommunisert mye på e-post, chat og telefon.

Styret har i perioden bestått av Nina Hansen, Beate Braadland, Tom Berentsen, Elin Fossestøl, Frode
Hodne, Inger Helene Åvik og Sverre Johnsen. Varamedlem Geir Vatne har også deltatt på alle
styremøter.

Sesongen som har vært kan beskrives som krevende på alle nivåer i klubben. Covid 19 pandemien har
satt sitt preg på all styrevirksomhet og all håndballaktivitet i klubben.

Styret har gjennom hele sesongen hatt løpende dialog med beredskapsteamet i Lindesnes Kommune
og Region Sør-Vest i Håndballforbundet om vurderinger gjeldende trenings- og kampaktivitet ift.
smittesituasjonen. Dette har medført en krevende drift av klubben med mange justeringer, start og
stopp av aktivitet i løpet av sesongen, men totalt sett har vi kommet greit ut av det takket være alle
frivilliges utrettelige innsats.

Den økonomiske situasjonen i klubben er god. I 2020 fikk klubben et resultat på NOK 373.694, noe som
er godt over budsjett. Klubben har også en sunn balanse med en kontantbeholdning på MNOK 1,8.
Bortfall av turneringer og reiseaktivitet har gjort at vi har sett en betydelig reduksjon på kostnadssiden.
Styret ser at usikkerhetsmomentene knyttet til pandemien kan påvirke klubbens inntekter fremover, men
legger ikke opp til noen økning av kontingent for neste sesong grunnet klubbens trygge økonomiske
situasjon.

Klubbens medlemsmasse har vært stabil gjennom denne krevende sesongen, og det arbeides med
rekrutteringstiltak ifbm. den kommende sesongen.

Fornyelse av klubbtøy avtalen med Hummel og Intersport Mandal for de neste 4 år gir oss
forutsigbarhet under gode rammevilkår.

Styret ønsker å takke alle de fantastiske trenere som legger ned en enorm innsats uke etter uke,
foreldrekontakter, spillere og andre frivillige i klubben for det bidraget de gir.
Det er DERE som ER Klubben, og det er DERE som sørger for at våre barn får muligheten til å oppleve
håndballglede i MHI Håndball.

Tusen takk for innsatsen i en “annerledes” sesong!

For styret,
Sverre Johnsen, Leder MHI Håndball
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Årsmeldinger fra utvalg og lagene

2020/2021
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Årsmelding fra Markedsutvalget 2020/2021

Aktiviteten i Markedsutvalget har som for alle andre vært preget av Koronapandemien.

Hovedfokus har vært mot salg av reklameplass i Mandalshallen samt div avklaringer knyttet til
eksisterende sponsoravtaler. Pga generell usikker markedssituasjon har det vært utfordrende å få inn
nye sponsorer. Vi er imidlertid i dialog med flere og målet er å lande kontrakter ila 2021.

Utover dette er arbeidet med reforhandling av draktsponsorer og plan for innkjøp av nye drakter startet.

Med vennlig hilsen,

Frode Hodne
Leder Markedsutvalget
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Årsmelding sportslig utvalg 2020/2021

Målene for sesongen har vært å overholde retningslinjene i sportsplanen. Klubben er en 100%
dugnadsbasert klubb, og det er viktig at alle har kjennskap til hvordan vi på best mulig måte jobber for
idrettsglede, fellesskap, ærlighet og helse hos våre utøvere.

Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å bidra til fellesskapet slik at arbeidsmengden kan fordeles
på flest mulig. Vi har også et mål om å sende trenere på trenerkurs, men i år har det vært svært
begrenset med kurs.

Vi er veldig takknemlig for alle foresatte som stiller opp som trenere og andre ting i klubben. Vi har fått
noen hjelpetrenere fra ungdomslagene som kan bidra med det håndballfaglige for yngre lag.

Årets sesong har vært preget av covid 19 pandemien. Restriksjoner i forbindelse med trening, kamper,
avlyste og utsatte kamper har preget sesonger. Heldigvis har de aldersbestemte lagene stort sett fått
lov til å trene som normalt men det har dessverre ikke de over 20 år og det har preget både damelagene
og PU.

Få lag har fått reist på cup og treningsleir denne sesongen og vi har derfor prioritert å oppdatere en del
av utstyret i hallene. Dette er noe som kommer alle lag i klubben tilgode.

Nå må vi bare se fremover og satse på sesongen 2021/2022 blir litt mer normalt.

Med vennlig hilsen,

Beathe Braadland, Sportslig Leder MHI Håndball.
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Årsrapport MHI Idrettsskolen (f. 2014)

Trenere: Jorunn Wigemyr og Mariell N. Ask

Treningstid: Onsdag på Ime skole fra 17.00-18.00

Vi har gjennom hele sesongen vært 12 spillere. Det har vært meget stabilt oppmøte på trening med
stort sett 12 spillere tilstede hver gang. Vi så tidlig behov for «voksenhjelpere» til laget og har hatt 6(5)
faste foreldre som har rullert på å være tilstede (2 på hver trening).  Vi har loggført hvem som har vært
tilstede hver gang, bl.a. med tanke på evt. behov for smittesporing.

Laget består av 12 jenter. 10 fra Furulunden skole og 2 fra Ime skole. Vi ønsker å nevne dette med tanke
på rekruttering/reklamering med tanke på neste sesong.

Fokus på treningene har vært:

Bevegelsesglede

Skape gode rammer og godt miljø

Lek – med og uten ball

Øve generelle motoriske ferdigheter som kast/mottak, hinke, hoppe, lande, klatre, balansere
m.v.

Vi har valgt å ha leker som «tikken» i ulike variasjoner som oppvarmning, stasjoner med ulike øvelser
og/eller øve inn begynnende løp/kast forståelse ved lek som «spill kongen» eller andre leker som
innebærer ball. Stafetter med ball kombinert med basale motoriske ferdigheter har også vært godt
benyttet. Og så vi øver mye på ta imot i beskjeder, komme når den voksne blåser i fløyta m.v.

Vi hadde juleavslutning i hallen med «ekstra gøy trening» med julemusikk og is! Pga. Covid-19 har vi
ellers ikke hatt andre sosiale sammenkomster. Det er en flott gjeng og god stemning blant jentene
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Årsmelding J/G8

Sesongen 2020/2021 er på hell. Dette har vært et år hvor vi har hatt mye utskiftninger på laget. Mange
har sluttet. Dette kan selvsagt være naturlige utskiftniger, men kan jo kanskje også henge sammen med
at vi dessverre ikke har fått spillet noen kamper denne sesongen. Det er jo en motivasjonsfaktor for
flere, og rett og slett veldig kjedelig for barna. For å bøte på dette, har vi hatt en turnering innad på laget
med medaljer, og vi skal også gjennomføre en turnering innad i laget nå rett etter påskeferien.

Heldigvis har vi samtidig som mange har sluttet, også fått mange nye spillere. Det som har vært
spesielt gledelig sånn på tampen av sesongen, er at vi har fått fem gutter på laget. Disse er meget
engasjerte, og jeg har fått nyss i at det er noen foresatte som ønsker å starte opp et guttelag til høsten.
Det tenker jeg at er tipp topp for MHI!

Stort sett har vi vært rundt 25 barn, som vi har fordelt i tre gruppper. Jeg har hatt med meg Hege og
Anne Britt på trenersiden som tidligere år. Mye av logistikken har vært tregere når vi ikke har hatt
foresatte tilgjengelige i hallen for f.eks å sette opp målene. I tillegg er det vanskelig å få plassert målene
over tre baner med veggene nede. Dette har dessverre gjort at vi har fått mindre spilletid på
håndballtreningen rett og slett på grunn av logistikk.

Vi har hatt mye ballglede, og generelt glede. Jeg tror at det har vært spesielt viktig for barna å kunne
komme seg på trening denne sesongen. Det syntes jeg også de viser. Både ved at de stiller opp på de
fleste treningene og at de alltid har godt humør.

De sosiale tiltakene som vi vanligvis pleier å ha, har ikke blitt gjennomført pga smittevernsreglene. Så vi
gleder oss til en ny sesong, hvor vi forhåpntligvis får spille både kamper, turnering og hatt sosiale
sammenkomster!

Hilsen Eli Åse Grisledal
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Årsrapport J9

J9 er pr i dag 24 spillere. Antallet har sunket kraftig siden i fjor, men de jentene som er med nå, har stort
sett vært med siden oppstart. Jentene er både fra Ime skole, Furulunden, Oasen og Frøysland, med
flesteparten fra Furulunden.

I trenerteamet er vi 6 voksne. Ragnhild Madland, Morten Vatne, Tom Hindrumsen, André Vatne og Truls
Tofte er med i teamet.  Jeg har hovedansvaret og har vært med siden oppstarten på j6. Pga korona har
jeg prioritert det andre laget jeg trener (j10) og har derfor ikke vært med her siden november. De andre
har tatt ansvarJ

Vi trener hver mandag og oppmøtet er stabilt og bra. Jentene er motiverte for trening.

Vi har vært med i aktivitetsserien i år, men har bare spilt kamper en runde. Der spilte vi på kortbane for
første gang og det var knallgøy! Jentene er motiverte for håndballkamper og vi gleder oss til neste
sesong.

Vi har ikke fått til noe sosialt med laget i år. Vi synes det har vært vrient mtp pandemien og satser alt på
neste sesong.

Kaja Westermoen Hovstøl
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Årsrapport J10

Pr nå er vi 24 spillere på J10. Vi har hatt noe utskiftninger av spillere, men de aller fleste har vært med
siden j6. Det er vi glade for!

I trenerteamet er vi 4 stk, Eli Åse Grisledal, Beathe Braadland, Maria Hennestad Døble og jeg, Kaja
Westermoen Hovstøl. Eli Åse har ikke vært med siden november da hun også er trener på j8. Hun har da
prioritert det laget mtp korona.

Vi trener hver tirsdag i Mandalshallen og hver torsdag i Vassmyrahallen. Det er godt oppmøte på hver
trening og vi er stort sett 3 voksne på treningene.

Vi deltar i aktivitetsserien, men har dessverre fått få kamper i år pga pandemien. Vi har heller ikke hatt
mange sosiale treff, men fikk gjennomført en lørdag med spill og lek og pizza i hallen før samfunnet
stengte ned. Vi håper å få til noe sosialt med laget før sesongslutt.

J10 er en herlig gjeng med ei positiv foreldregruppe. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Kaja Westermoen Hovstøl
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Årsrapport J-11

Sesongen 2020-2021

Antall spillere: 35

Treningstider: mandag og tirsdag

Trenerteam: Hans Djupvik, Stig og Siri Skoglund, Tine Jørgensen, Lene Aukland Heiberg og
undertegnede.

En etterlengtet oppstart i hall høsten 2020.

Pga av restriksjoner om maks antall jenter på trening valgte vi å splitte gruppen i to. Der hver gruppe fikk
en trening i uken, 1,5 time hver. 3 trenere på hver økt.

Valget på hvem som trener sammen ble gjort av tre ulike grunner, andre aktiviteter, nære venner og
også delvis av ulike ferdighetsnivå.

Det negative med dette er at de kun får en trening og at ikke alle jentene får bygge lagfølelse sammen.
Det positive er mer tid til hver enkelt jente og mindre venting på øvelser. Vi har også merket at hver
enkelt trening blir mer effektiv. Så alt i alt så mener vi at i effektiv treningstid så går de ikke glipp en hel
økt.

Jentene er i en gullalder for å ta inn lærdom, og utviklingen på hver enkelt har vært utrolig denne
sesongen.

Vi har hatt fokus på forsvarsjobbing/bli "tøffere" , finter, ta ansvar og mye mer. Det begynner å utpeke
seg hvilken posisjon de trives best på, og vi prøver å gi de muligheten til å få mer fokus på dette.

Alle jentene fikk også spille noen kamper i høst, endelig på full banestørrelse. Denne overgangen var
ingen problem, noe samtlige hadde gledet seg stort til. Alt i alt har det vært en fin sesong. Annerledes,
men med fokus på å ha det gøy, lære nye ting og mestring så overskygger det utfordringene som har
vært.

Mvh Aina Bøe
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Årsrapport G-11

Vi begynte med treninger på mandagen i frøyslandshallen og tirsdager i mandalshallen og var ca 12
gutter. Vi har vært med på bare 2 kamparrangementer pga redusert aktivitet corona. Den ene har vi vært
arrangør for. Så fra november byttet vi hall på mandagen til Vassmyrahallen som er en helt ny hall.

Ellers fra siste trening før jul har vi hatt samarbeid med 4 stk 2008 guttene som vi har fortsatt med ut
denne sesongen, har da også fått med de sin trene Charlotte Borø. Så med de 4 guttene så er vi 16
gutter født i 2008-2009.

Som hjelpetrener har Amanda fra J15 stilt opp så godt hun kan samt at jeg har hatt 2 faste foreldrer
med hvis noe skulle gå galt (skade ol).

Har vært ett litt kjipt år med tanker på få kamper, men vi satser på nye muligheter neste sesong.

Mvh

Tomas G11 trener
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Årsrapport J-12

Vi startet sesongen med 28 spillere hvorav 5 av disse var nye. 2 stk sluttet nå til jul, så pr idag er vi 26
spillere. Vi har fått 2 nye spillere som vi ikke har meldt inn til klubben da oppmøte er litt sporadisk.
Melder disse inn til neste sesong om de fortsetter. Vi har ikke fått noen indikasjoner på at noen av
jentene ønsker å slutte.

Det er godt oppmøte på treningene, men vi ser at det er en gruppe jenter som har mer fravær enn andre.
Flere spillere har slitt med vonde knær denne sesongen, så trenerne har laget en alternativ trening til de
som de kan holde på med på sidelinjen. Vi fikk spilt noen få kamper høsten 2020, men de fleste ble
avlyst. Nå i mars 2021 har vi valgt å trekke lagene våre, og satser heller på treningskamper internt i
klubben. Jentene ser ut til å synes det er ok, vi er alle bare glade for at vi får lov å trene og møtes 2
ganger i uken.

Vi har hatt trening hver mandag fra 15-1630 i Frøyslandshallen og hver fredag 15-17 i nye
mandalshallen. Til neste år håper vi på å få litt mer gunstige treningstider, vi har sett at det er spesielt
vanskelig å få opp motivasjonene på jentene på fredags ettermiddag.

Vi er 5 stk i trenerteamet.

Wendy Nylund (hovedtrener)

Monica Hægeland Nilsen (hovedtrener)

Veronica Grimestad Salvesen (hjelpetrener)

Lena Skagestad (hjelpetrener)

Eirik Madsen (hjelpetrener)

Marianne Hestvåg Frandsen (keepertrener)

Vi har også hatt 2 flotte foreldrekontakter; Rikke Krågeland og Lene A. Gundersen.

Monica og jeg fortsetter som hovedtrenere til neste år, men jeg er usikker på hvem av hjelpetrenerne
som ønsker å fortsette.

Vi har meldt oss på Bø-cup og håper selvfølgelig at denne lar seg gjennomføre. Om det ikke skulle være
tilfellet ønsker vi å gi jentene en fin opplevelse som avslutning og håper på støtte fra klubben til dette.

Vi sier med glede farvel til coronasesong 2020/2021 og ønsker velkommen til neste sesong som J13
(forhåpentligvis pandemifritt)
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Statusrapport G12

Sesongen 2020/21 skulle være starten på et nytt guttelag i klubben. Vi hadde organisert for første
trening 13.mars 2020. Dette for å finne ut om det var grunnlag for å melde på lag til seriespill til høsten.
Denne treningen ble som alle vet grunnet korona, avlyst. Det ble etter hvert bestemt at vi skulle ta opp
igjen trening med dette laget fom august.

Vi hadde treningstid onsdager i 2/3 flerbrukshall. Gjennom hele høsten har det vært 4 aktive gutter på
trening.  Vi har hatt gode og varierte treninger, men det har vært litt kjedelig med tanke på å få til
relasjonsspill.

Et par uker før jul fikk vi lov å være med G11 på tirsdager. Dette synes guttene var veldig artig. Vi
fortsatte med G11 og G12 sammen på tirsdager etter nyttår og kuttet onsdagstreningene. Til høsten vil
vi prøve å søke disp på G12 spillerne,  slik at de kan spille i serie sammen med G11.

Hilsen trener Charlotte Borø
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Årsrapport Jente 13

Trenere: Trine Birkeland og Tone E. Kvinen

Jente 13  trener to ganger i uken, tirsdager kl. 1900-2000 og torsdager kl. 1930-2100 i Mandalshallen.

Vi har 17 jenter på laget.

Vi har bra fremmøte på treningene.
Denne sesongen har vært spesiell på grunn av coronasituasjonen. Vi må ta hensyn til smittevernregler
på trening, og det har vært perioder hvor vi ikke har fått lov til å trene.  I de periodene har vi gitt jentene i
oppgave å ha egentrening.

Vi har spilt treningskamper mot andre klubber i løpet av sesongen.

Vi har deltatt med et lag i øvet serie, spillerne har byttet på å stå over kamper. Mange kamper har pr
dags dato ikke blitt spilt på grunn av utsettelser p.g.a nasjonale bestemmelser.

Vi syntes det er gøy å spille kamper, og foreldre er flinke til å stille opp som heiagjeng.

Treningene:

Vi trener mye på forskjellige øvelser med ball, og spiller gjerne litt kamper på slutten av noen treninger. I
år har vi fortsatt å øve på flere finter og skudd. Lek med ball til oppvarming.

Det er gøy å se at jentene utvikler seg i løpet av året. Vi har fått to nye spillere i år.
Ferdighetene på spillerne er selvfølgelig på forskjellig nivå, noe vi tar hensyn til på treningene og legger
til rette for individuelle tilpasninger.

Sportslig hilsen Trine og Tone
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Årsrapport J14

Trenere:

Hovedtrener: Rune Gåseland (Hall)

Trenere: Charlotte Borø, Camilla Bratteberg , Marianne Hestvåg Frandsen(Hall)

Trenere Fysisk/styrke og forebyggende: Ime skole

Frode Hodne og Heidi Andersen

Heidi Andersens (fysioterapeut) tar forebyggende treninger, når Frode er på jobb offshore

Sesongstart:

Etter nedstengning i fjor vår, har vi hatt alternativ trening helt frem til sommerferien.

(Styrke, sirkeltrening, løping, uteaktiviteter, osv, osv .)

Dette ble godt mottatt fra alle jentene som skulle satse videre neste sesong. Alle jentene møtte positive
opp og vi var nesten alle 23 spillere på samtlige treninger i denne perioden. Og selvfølgelig positivt for
det sosiale blant jentene..

Vi startet opp tidlig i august igjen etter sommerferien

Trenere:

Vi er heldige som har en bra porsjon positive foreldre i spiller gruppa og flere sitter med div
trener/erfaring og kunnskaper som vi har klart å organisere inn i trener teamet.

Mandag  kl 20:00 – 21:30 (Mandalshallen ny) Charlotte Borø og Camilla Bratteberg

Tirsdag kl 17:30 18:30 (Ime Skole) Frode Hodne og Heidi Andersen

Torsdag kl 16:00 – 17:00 (Mandalshallen gamle) Rune Gåseland og Marianne Hestvåg Frandsen

Spillergruppa

Antall 23

På grunn av antall spillere valgte vi å melde på hele 3 lag i serien. Vi melde på 2 lag i breddeserien og 1
lag i A- serien. Dette for å kunne gi mest mulig spilletid for samtlige spillere på J 14. (Lite treningstid i
hall.)

16



Vi delte gruppa i 2 og fordelte spillere inn på hvert sitt breddelag.

Gjennom disse 2 breddlagene plukket vi spillere til hver kamp som ble øva laget.

Denne modellen fungerte bra overfor spillere og trenere.

Hensikten med denne modellen er å ta vare på alle spillere og at spillere for mest mulig

spilletid på banen i løpet av sesongen.

At vi må stille et lag i A- serien er særdeles viktig for motivasjon til spillere som er tatt opp til
sonetreninger og måle styrke mot andre spillere i denne serien.

Vil også nevne at vi representere et stort antall spillere til sone. Men som alle vet så har jo det vært
ingen sonetrening gjennom sesongen. Vi har i dag ca 6 – 7 høyaktuelle spiller som burde /skal meldes
inn..

Flere av spillerne i gruppa som har ligget å vaket, har dette året virkelig blomstret. Og tatt steget inn
som klare valg i øva nivå.
Vi har i dag en 8-9 spillere som virkelig det er kvalitet på. Vil også nevne helt klart at disse også er meget
glad i å trene og flere av dem holder på med flere iddretter.

Men hele gruppa gjennom sesongens treninger, har vært meget bra. Vi har telt nesten over 20 stk på
samtlige treninger.

Vi har en god tone i gruppa og har hatt lite konflikter å ta tak i.

Vi har at spillermøte. Da ble det valgt 2 stk spillerrepresentanter. Elisabeth og Åsne.

Div utfordringer:

Stor spillergruppe (23 spillere) lite halltid: 1,5 t + 1 t i uka.

Problem for trenere og spillere. Vanskelig å holde gode treninger med mange spillere på kort tid i hall.

1t trening med så stor gruppe bør ikke forekomme

Keeper problemer

Lite sosiale tilstelninger (covid)

Sesongen generelt:

Som alle andre, har vi nå hatt 2 sesonger som er gått mer heller mindre i vasken. Vi hatt en spillerstall
som har vært på 23 spillere.
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Det er nå noen få tilbakemeldinger at noen spillere slutter etter sesongslutt. De gjelder i skrivende stund
ca 5 - 6 spillere. Tror ikke dette skyldes covid, men «naturlige årsaker» i denne aldersgruppa.

Vi har mange ivrige og treningsvillige jenter i gruppa, og jeg håper at vi klarer å motivere nesten alle
spillere til en ny sesong .

Jeg må innrømme selv at det er krevende å holde motivasjon opp etter disse sesongene med alt av
covidtiltakene bringer med seg.

«Ingen kontakt, hold avstand, men tren håndball……ingen kamper og cup

Noen av spillerene fikk heldigvis litt kamper, før alt stoppet opp igjen.Vi har trent nesten gjennom hele
sesongen. Utenom en liten stopp etter nyttår. Vi har planer å fortsette med trening til og med Juni..

Jeg vil selvfølgelig takke alle involvert trener på J14 for nok en sesong.

Trenere for sesong 21/22

Diskusjonen blant oss trenere om ny sesong. .flere av oss går med tanker om å gi seg etter denne
sesongen.

Så vi trenger påfyll av nye trenere til J15

Rune Gåseland
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Årsrapport J15

Hovedtrener: Camilla Urås
Hjelpetrenere: Johan Magne Støle og Tina Netland.

Vi startet sesongen med 12 jenter. Har beholdt alle hele sesongen, pluss at vi det kom ei jente i januar
som har hatt opphold fra håndballen noen år.

Å ta over ett lag denne sesongen har vært utrolig givende, men også rart å til tider litt utfordrene.
Vi har hatt fokus på samhold, samspill å bygge opp spillegleden. Det har gitt resultater i de få kampene
vi har spilt. I hallen er vi ett lag uansett hvilke skole vi går på.
Har også vært heldig å hatt noen få treninger med gjestetrenere. Noe som har vært
kjempeinnspirerende for både trenere å spillere.

Om det blir Fredrikstadcup på oss, er heller usikkert, men vi holder håpet oppe til vi har fått ei endelig
avklaring.

Camilla Urås
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Årsrapport G15

Vi er en fin guttegjeng på 15 gutter. Vi trener mandag og torsdag i gamlehallen. Sesong 2020/ 2021 har
vært preget av Corona og har derfor vært en rar og merkelig sesong med kamper på og av. Rett før jul
ble all kampaktivitet avlyst på ubestemt tid. Vi har derfor fokusert på å ha bra treninger med
treningsvillige gutter. Vi har meget bra oppmøte på hver trening.

Trine og Trine
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Forslag kontingenter 2021/2022

MHI Håndball har ambisjon om å holde kontingentene i klubben på et moderat nivå for tilrettelegge for
at flest mulig kan være med i klubben. Nivået på kontingenten ble økt moderat forrige år.

Styret foreslår å holde kontingenten uendret kommende år, grunnet klubbens trygge økonomiske
situasjon samt å forhindre frafall av utøvere etter en krevende sesong.

Nivået på kontingenten er lav i forhold til andre klubber i Mandal.

Forslag for kontingenter for 2020/2021 sesongen er som følger:

Årsklasse 2019/2020 2020/2021 2021/2022

6-7 år 700 800 800

8-11 år 900 1000 1000

12-14 år 1400 1450 1450

15 år - Senior 1600 1650 1650

HU 1600 1650 1650

Veteran 600 650 650

Støttemedlem 200 200 200

Foresatte 50 50

Kontingenten for trenere og personer med andre tillitsverv i klubben blir dekket av klubben i sin helhet.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 2021/2022

Klubbstyre

Leder Sverre Johnsen Innstilles til valg 1 år

Nestleder Tom Berentsen (På valg neste år)

Styremedlem Geir Vatne Innstilles til valg 2 år

Styremedlem Frode Hodne Innstilles til valg 2 år

Styremedlem Elin Fossestøl (På valg neste år)

Styremedlem Inge Helene Åvik (På valg neste år)

Styremedlem Nina Hansen (På valg neste år)

Varamedlem Beate Braadland (På valg neste år)

Kontrollutvalg

Leder Stian Syvertsen (På valg neste år)

Medlem Siw Berrefjord (På valg neste år)

Varamedlem Kristian Waage (På valg neste år)

Valgkomite

Leder Hanne Cathrine Skaar Innstilles til valg 1 år

Medlem Maj Hillesund (På valg neste år)

Medlem Sissel Bentsen Innstilles til valg 2 år
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Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2020 - 31.12.2020Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2019 - Des 2019 Akk. avvik foreg. år

Driftsinntekter

Salgsinntekt

3023 Sponsorinntekt skilt,

avgiftspliktig 40 500 61 500 -21 000 41 000 -500

3024 Reklame Genser/Jakke,

avgiftspliktig 38 500 148 500 -110 000 21 000 17 500

3025 Salg av annonser,

avgiftspiktig 62 924 -62 924

3026 Reklame drakt avg.pl. 105 000 105 000 105 000

Sum Salgsinntekt 184 000 210 000 -26 000 124 924 59 076

Annen driftsinntekt

3400 Spesielle offentlige tilskudd 50 000 50 000 50 000

3920 Medlemskontingenter 301 734 320 000 -18 266 319 489 -17 754

3940 Egenandeler 270 000 -270 000 271 127 -271 127

3941 Håndballskole 600 -600

3942 17. mai arrangement 494 059 -494 059

3943 Egenandel Vipers 11 000 -11 000 10 850 -10 850

3948 Lotterier, bingo etc 14 000 -14 000

3961 Grasrot-andel 48 642 25 000 23 642 38 564 10 077

3962 Bingo Sor 69 555 80 000 -10 445 66 802 2 753

3963 Enjoy 52 850 70 000 -17 150 78 385 -25 535

3964 Refusjon Turneringer (LAM) 114 886 120 000 -5 114 127 306 -12 420

3965 Salg/provisjon, G-sport

bonus 17 000 -17 000 17 396 -17 396

3966 Annen stotte 117 870 10 000 107 870 17 500 100 370

3970 Reklame Hall 17 000 -17 000

3971 Reklame drakter 105 000 -105 000

3972 Reklame Genser/Jakke 22 500 -22 500

3973 Klubbkort

3990 Diverse inntekter 70 000 -70 000 81 844 -81 844

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:43:11 Side 1 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2020 - 31.12.2020Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2019 - Des 2019 Akk. avvik foreg. år

Sum Annen driftsinntekt 755 537 1 007 000 -251 463 1 668 421 -912 885

Sum Driftsinntekter 939 537 1 217 000 -277 463 1 793 345 -853 809

Driftskostnader

Varekostnad

Vareforbruk

4000 Turneringsutgifter -131 245 -492 000 360 755 -491 681 360 436

4001 Enjoy-Egenandel -42 480 -35 000 -7 480 -35 244 -7 236

4002 Medlems.for, trykking av

logo etc -23 686 -20 000 -3 686 -92 233 68 546

4050 Trenergodtgjorelse -85 600 -70 000 -15 600 -38 000 -47 600

4061 Trenerutgifter -4 817 -50 000 45 183 -49 000 44 183

4062 Dommerutgifter -22 050 -20 000 -2 050 -16 106 -5 944

4080 Utgifter Håndballskole -1 875 1 875

4081 Utgifter 17.mai -128 956 128 956

Sum Vareforbruk -309 878 -687 000 377 122 -853 095 543 217

Sum Varekostnad -309 878 -687 000 377 122 -853 095 543 217

Lønnskostnad

Lønn og annen godtgjørelse

5000 Lonn/honorarer -24 000 -21 000 -3 000 -21 000 -3 000

Sum Lønn og annen godtgjørelse -24 000 -21 000 -3 000 -21 000 -3 000

Sum Lønnskostnad -24 000 -21 000 -3 000 -21 000 -3 000

Annen driftskostnad

Kostnad lokaler

6300 Leie lokaler -45 050 -90 000 44 950 -111 950 66 900

6390 Annen kostnad lokaler -3 967 -1 600 -2 367 -1 508 -2 459

Sum Kostnad lokaler -49 017 -91 600 42 583 -113 458 64 441

Leie maskiner, inventar o.l.

6420 Leie datasystemer -3 870 -4 000 130 -3 874 4

Sum Leie maskiner, inventar o.l. -3 870 -4 000 130 -3 874 4

Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres

6500 Utstyr, isposer, tape,div -65 733 -15 000 -50 733 -35 684 -30 049

6511 Korona utgifter (desinfeksjon

mm) -14 897 -14 897 -14 897

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:43:11 Side 2 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2020 - 31.12.2020Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2019 - Des 2019 Akk. avvik foreg. år

6545 Datautstyr -21 526 -13 000 -8 526 -12 890 -8 636

6550 Drakter -34 860 -75 000 40 140 -228 062 193 203

6560 Varer sponsorpakke/bonus

G-sport -14 000 14 000 -13 896 13 896

6580 Idrettsutstyr -21 142 -21 142 -733 -20 409

Sum Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres -158 158 -117 000 -41 158 -291 265 133 108

Telefon, porto o.l.

6940 Porto -294 -294 -294

Sum Telefon, porto o.l. -294 -294 -294

Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

7162 Bevertning -340 -340 -340

Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. -340 -340 -340

Salgs-, reklame- og representasjonskostnad

7301 Sosiale tilstelninger -2 939 -40 000 37 061 -40 725 37 786

7302 Frukt cuper -1 000 1 000 -186 186

7320 Reklamekostnader -1 500 1 500 -1 285 1 285

7395 Oreavrunding -1 -1 3 -5

Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostnad -2 941 -42 500 39 559 -42 192 39 252

Kontingent og gave

7400 Kontingent krets, forbund -170 000 170 000 -171 685 171 685

7420 Gaver, fradragsberettigede -1 350 -2 000 650 -6 850 5 500

Sum Kontingent og gave -1 350 -172 000 170 650 -178 535 177 185

Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

7500 Forsikringspremier -5 006 -5 000 -6 -4 877 -129

Sum Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad -5 006 -5 000 -6 -4 877 -129

Annen kostnad

7710 Årsmote -310 -310 -310

7770 Bank og kortgebyrer -1 059 -1 000 -59 -1 070 11

7775 Kredittkortprovisjoner -245 -7 500 7 255 -7 483 7 238

7798 Annen kostnad,

fradragsberettiget -5 000 5 000 -5 069 5 069

Sum Annen kostnad -1 614 -13 500 11 886 -13 623 12 009

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:43:11 Side 3 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2020 - 31.12.2020Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2019 - Des 2019 Akk. avvik foreg. år

Tap o.l.

7830 Konstaterte tap på fordringer -10 054 -10 054 -10 054

Sum Tap o.l. -10 054 -10 054 -10 054

Sum Annen driftskostnad -232 644 -445 600 212 956 -647 824 415 181

Sum Driftskostnader -566 522 -1 153 600 587 078 -1 521 920 955 398

Driftsresultat 373 015 63 400 309 615 271 426 101 589

Finansinntekter og Finanskostnader

Finansinntekter

Annen finansinntekt

8070 Annen finansinntekt 679 600 79 599 81

Sum Annen finansinntekt 679 600 79 599 81

Sum Finansinntekter 679 600 79 599 81

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8155 Rentekostnad

leverandorgjeld -100 100 -98 98

Sum Annen rentekostnad
-100 100 -98 98

Sum Finanskostnader -100 100 -98 98

Netto finansposter 679 500 179 501 179

Periodens ordinære resultat før skatt 373 694 63 900 309 794 271 926 101 768

Periodens ordinære resultat etter skatt 373 694 63 900 309 794 271 926 101 768

Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster 373 694 63 900 309 794 271 926 101 768

Bokført resultat

8800 Årsresultat 373 694 373 694 373 694

Sum Bokført resultat 373 694 373 694 373 694

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:43:11 Side 4 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Balanse

Periode:  01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2020 - 31.12.2020Regnskapsår:  

Beløp i NOK Inngående balanse Inngående balanse Des 2020 Endring Des 2020 Utgående balanse Des 2020

Eiendeler  

Kortsiktige fordringer

Kundefordringer

1500 Kundefordringer 165 509 261 350 -230 000 31 350

Sum Kundefordringer 165 509 261 350 -230 000 31 350

Sum Kortsiktige fordringer 165 509 261 350 -230 000 31 350

Kontanter, bankinnskudd o.l.

Bankinnskudd

1920 Bank 30751249000 675 708 1 011 163 187 936 1 199 100

1921 Sparekonto 30751249019 409 789 409 789 205 409 994

1922 Driftskonto 17.mai/håndballskole 83 575 87 951 6 269 94 219

1930 HU Driftskonto 30751246575 75 445 77 046 -1 462 75 584

1931 HU Sparekonto 30751246583 19 20 20

Sum Bankinnskudd 1 244 538 1 585 968 192 948 1 778 916

Sum Kontakter, bankinnskudd o.l 1 244 538 1 585 968 192 948 1 778 916

Sum Eiendeler  1 410 047 1 847 318 -37 052 1 810 266

Egenkapital og Gjeld

Egenkapital AS/ASA

Aksjekapital

2000 Egenkapital bundet (spesifiseres) 1 375 284 1 375 284 1 375 284

Sum Aksjekapital 1 375 284 1 375 284 1 375 284

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital 0 373 694 373 694

Sum Annen egenkapital 0 0 373 694 373 694

Sum Egenkapital 1 375 284 1 375 284 373 694 1 748 978

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld

2400 Leverandorgjeld 47 110 118 366 -101 056 17 310

Sum Leverandørgjeld 47 110 118 366 -101 056 17 310

Sum Leverandørgjeld 47 110 118 366 -101 056 17 310

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:45:42 Side 1 (2)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Balanse

Periode:  01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2020 - 31.12.2020Regnskapsår:  

Beløp i NOK Inngående balanse Inngående balanse Des 2020 Endring Des 2020 Utgående balanse Des 2020

Skyldige offentlige avgifter

Utgående merverdiavgift

2700 Utgående mva, hoy sats 0 46 000 -46 000

Sum Utgående merverdiavgift 0 46 000 -46 000 0

Inngående merverdiavgift

2710 Inngående mva, hoy sats 0 -1 889 1 889

Sum Inngående merverdiavgift 0 -1 889 1 889 0

Oppgjørskonto merverdiavgift

2740 Oppgjorskonto merverdiavgift -27 347 -7 508 51 486 43 978

Sum Oppgjørskonto merverdiavgift -27 347 -7 508 51 486 43 978

Sum Skyldige offentlige avgifter -27 347 36 603 7 375 43 978

Annen kortsiktig gjeld

Forskudd fra kunder

2900 Forskudd fra kunder 15 000

Sum Forskudd fra kunder 15 000 0 0

Sum Annen kortsiktig gjeld 15 000 0 0

Sum Egenkapital og Gjeld 1 410 047 1 530 253 280 013 1 810 266

Eiendeler minus Egenkapital og Gjeld 0 317 065 -317 065 0

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:45:42 Side 2 (2)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatbudsjett

Budsjettnavn:  Budsjett 2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Driftsinntekter

Salgsinntekt

3023 Sponsorinntekt skilt,

avgiftspliktig 40 000 40 000

3024 Reklame Genser/Jakke,

avgiftspliktig 40 000 40 000

3025 Trykkekostnader

drakter/treningsjakke/t-skjorte,

avgiftspik 100 000 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 334 8 334 8 334 8 334

3026 Reklame drakt avg.pl. 105 000 105 000

Sum Salgsinntekt 285 000 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 334 8 334 193 334 8 334

Annen driftsinntekt

3920 Medlemskontingenter 300 000 300 000

3940 Egenandeler 75 000 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250

3941 Håndballskole

3942 17. mai arrangement

3943 Egenandel Vipers

3961 Grasrot-andel 50 000 50 000

3962 Bingo Sor 70 000 35 000 35 000

3963 Enjoy 80 000 40 000 40 000

3964 Refusjon Turneringer

(LAM) 125 000 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 416 10 416 10 416 10 416

3966 Annen stotte 100 000 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 334 8 334 8 334 8 334

3990 Diverse inntekter 290 000 250 000 40 000

Sum Annen driftsinntekt 1 090 000 110 000 25 000 25 000 25 000 275 000 25 000 60 000 65 000 365 000 25 000 65 000 25 000

Sum Driftsinntekter 1 375 000 118 333 33 333 33 333 33 333 283 333 33 333 68 333 73 333 373 334 33 334 258 334 33 334

Driftskostnader

Varekostnad

4000 Turneringsutgifter -150 000 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

4001 Enjoy-Egenandel -42 000 -21 000 -21 000

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:49:42 Side 1 (3)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatbudsjett

Budsjettnavn:  Budsjett 2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

4002 Medlems.for, trykking av

logo etc -105 000 -35 000 -35 000 -35 000

4050 Trenergodtgjorelse -90 000 -45 000 -45 000

4061 Trenerutgifter

4062 Dommerutgifter -22 000 -1 833 -1 833 -1 833 -1 833 -1 833 -1 833 -1 833 -1 833 -1 834 -1 834 -1 834 -1 834

4080 Utgifter Håndballskole

4081 Utgifter 17.mai

Sum Varekostnad -409 000 -14 333 -14 333 -14 333 -14 333 -14 333 -59 333 -49 333 -70 333 -70 334 -14 334 -14 334 -59 334

Lønnskostnad

5000 Lonn/honorarer -24 000 -24 000

Sum Lønnskostnad -24 000 -24 000

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler -120 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

6390 Annen kostnad lokaler

6420 Leie datasystemer -15 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6500 Utstyr, isposer, tape,div -90 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

6511 Korona utgifter

(desinfeksjon mm) -15 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

6545 Datautstyr -24 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

6550 Drakter -225 000 -75 000 -75 000 -75 000

6560 Varer sponsorpakke/bonus

G-sport

6580 Idrettsutstyr -20 000 -1 667 -1 667 -1 667 -1 667 -1 667 -1 667 -1 667 -1 667 -1 666 -1 666 -1 666 -1 666

6940 Porto

7301 Sosiale tilstelninger -75 000 -5 000 -5 000 -15 000 -5 000 -5 000 -15 000 -5 000 -5 000 -15 000

7395 Oreavrunding

7400 Kontingent krets, forbund -170 000 -14 167 -14 167 -14 167 -14 167 -14 167 -14 167 -14 167 -14 167 -14 166 -14 166 -14 166 -14 166

7415 Påmelding serier,

turneringer etc

7500 Forsikringspremier -5 000 -5 000

7770 Bank og kortgebyrer -1 000 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -84 -84 -84 -84

7775 Kredittkortprovisjoner

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:49:42 Side 2 (3)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatbudsjett

Budsjettnavn:  Budsjett 2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Sum Annen driftskostnad -760 000 -42 667 -37 667 -37 667 -42 667 -42 667 -52 667 -117 667 -120 667 -127 666 -42 666 -42 666 -52 666

Sum Driftskostnader -1 193 000 -57 000 -52 000 -52 000 -57 000 -57 000 -112 000 -167 000 -191 000 -198 000 -57 000 -57 000 -136 000

Driftsresultat 182 000 61 333 -18 667 -18 667 -23 667 226 333 -78 667 -98 667 -117 667 175 334 -23 666 201 334 -102 666

Periodens ordinære resultat før
skatt 182 000 61 333 -18 667 -18 667 -23 667 226 333 -78 667 -98 667 -117 667 175 334 -23 666 201 334 -102 666

Periodens ordinære resultat
etter skatt 182 000 61 333 -18 667 -18 667 -23 667 226 333 -78 667 -98 667 -117 667 175 334 -23 666 201 334 -102 666

Periodens resultat etter skatt og
ekstraordinære poster 182 000 61 333 -18 667 -18 667 -23 667 226 333 -78 667 -98 667 -117 667 175 334 -23 666 201 334 -102 666

Utskriftsdato: 29.03.2021, 22:49:42 Side 3 (3)


