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Forslagene – sakene er fremmet på vegne av foreldregruppen for J-06  
v/Hans Erik Ruud, Asker Skiklubb MedlemsID: 57694 
 
a. Kostnadene til drift av håndballgruppen må justeres ned slik at fellesbelastningen på alle 
spillere blir generelt lavere enn idag. 
Saksfremstilling fra J06: 
Styret skal gjennomgå alle dagens utgiftsposter og søke å redusere disse enten gjennom å 
avvikle dyre løsninger som driver mye kost (f.eks å ha heltidsansatte isteden for å basere drift på 
frivillighet), og også vurdere om gruppens plikter og oppgaver kan løses billigere enn i dag og i 
tråd med Asker Skiklubbs gruppenorm rundt å basere drift på frivillighet. Gruppens midler 
innhentes, brukes og forvaltes på en forsiktig måte med en forsvarlig økonomistyring. 

Forslag til vedtak fra J06: 
En gjennomgang og forslag til endringer og tiltak bør kunne forventes å fremlegges og tiltak 
settes i kraft i løpet av senest 3 måneder fra vedtak i årlig møte. 
 
Forslag til vedtak fra gruppestyret: 
Asker Skiklubb Håndball drifter og er organisert ihht Økonomimodellen, vedtatt på årsmøtet i 
2008. Det nye Gruppestyret vil gjennomgå Økonomimodellen og eventuelle endringer vil bli 
besluttet på neste Årlige møte i 2018.  
 
b. Lagene må selvfinansieres og det bør derfor føres lag/gruppe-regnskap.  
Saksfremstilling fra J06: 
For å få et helhetlig bilde over inntekter og kostnader må det føres del-regnskap på 
lag/gruppenivå. Kostnader tilknyttet hvert enkelt lag bør dekkes inn av kontingent betalt av den 
enkelte spiller og det enkelte lags dugnadsinnsats, og aktivitetsavgifter bør stemme overens med 
driftsutgifter per lag/gruppe. Et hovedprinsipp skal være at et yngre lag ikke skal bære kostnader 
knyttet til eldre lag. 
 
Forslag til vedtak fra J06: 
En gjennomgang av andel av felleskostnader og direkte kostnader per lag/gruppe bør kunne 
gjennomføres raskt og nye gruppekontingenter som gjenspeiler den faktiske kostnaden per 
lag/gruppe legges frem for vedtak i ekstraordinær gruppemøte innen 3 måneder fra vedtak i årlig 
møte. 
 
Forslag til vedtak fra gruppestyret: 
Asker Skiklubb Håndball driftes ihht vedtatt Økonomimodell. Håndballgruppen følger Asker 
Skiklubbs kontoplan. Det nye Gruppestyret vil gjennomgå Økonomimodellen og eventuelle 
endringer vil bli besluttet på neste Årlige møte i 2018. 
Prosess for ekstraordinært Årlig møte: Et eventuelt ekstraordinært Årlig møte i Håndballgruppen 
er et behov som vil måtte overføres til hovedstyret i Asker skiklubb å godkjenne. 
Håndballgruppens budsjett for 2017 godkjennes som kjent først på Årsmøtet i Asker skiklubb 30. 
mars 2017.  Ved behov for ekstraordinært Årlig møte i Håndballgruppen, vil Asker skiklubb derfor 
være nødt til å innkalle alle gruppene til nytt ekstraordinært Årsmøte i Asker skiklubb. 
Gruppestyret gir ikke sin tilslutning til en slik prosess. 
 


