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Årsmøte 2016 
Ski IL Innebandy 
Møterommet, Ski Alliansehall 
 



Årsberetninger 

Styrets beretning 
Styret har bestått av: 

Kristian Johannessen (Leder, Herrer 2)  

Eivind Skarpodde (Sportslig leder, G10)  

Anita Hovland Olsen (Nestleder, Damer 1) 

Henrik Bjørsell (Kasserer, Herrer 1, G13), 

Roy Mitchley (Medlem, G13) 

Kristian Melsæter (Medlem, G13) 

Ann Kristine Balto (Varamedlem, Damer 1) 

Roger Pettersen (Varamedlem, Herrer 1/2)  

Styret har lagt om måten å jobbe på. Fra å ha en noe omfattende prosess i forhold til planlegging av 

møter, innmelding av saker via epost osv, har vi nå blitt noe mer strømlinjeformet. 

Prosjektstyringsverktøyet Trello (se bilde) lar oss holde oversikt over hvilke saker som er til 

behandling, hva som skal på neste møte og hva som er gjort. Dermed har det blitt tydelig når det har 

vært behov for møter, og styret har møttes deretter. Styret har totalt hatt seks møter siden forrige 

årsmøte. 44 saker har blitt ferdig behandlet, mens det også jobbes med ytterligere 11. De fleste 

sakene er veldig små. 

 

Årsberetning fra gruppene 

Mini 

Trenere: Lars-Erik Hemsen, Mats Spång (fra nyttår 2016) og Håvard Sletten (hjelpetrener) 

Antall treninger: Én trening i uka 

Vi har ligget jevnt rundt 20 spillere, og to eller tre lag på minirunder. Vi har stilt lag på alle minirunder 

som har vært arrangert. 

Før sommeren hadde vi ett lag i 2006 klassen og ett lag i 2007. Etter sommeren har det vært to lag i 

2007 og ett lag i 2009. 2008 kullet er litt for få til å stille i egen klasse, så disse stiller opp på 2007 

lagene. 

Gruppa har mest fokus på lek, spill og mestring, samtidig som enkelte øvelser krever noe mer 

konsentrasjon for å få til.  

Det er ikke alltid de øvelsene sitter på første forsøket, men når barna først går inn for å holde fokus, 

går det oftest veldig bra. 

Man ser helt klart en utvikling hos barna, særlig i spillsituasjoner hvor de får prøvd seg mot ukjente 



lag og hvor ting ofte går litt fortere enn på trening.  

Utviklingen over sesongene er helt åpenbar, og når lagene får spillet til å sitte er det en fryd å se på. 

Så med det i bakhodet er det bare å glede seg til å bli med videre på reisen. 

 

G10/11 

Trenere: Eivind Skarpodde, Glenn Malland, Espen Mathiesen 

G10/G11, spillere født 2004,05,06 har i år vært egen spillergruppe, med en trening på stor bane og 
en trening på liten bane i uken. Noen spillere har sluttet og noen nye har kommet til, jevnt over har 
det vært 14-16 spillere på trening, noe som vi er godt fornøyd med. Men det er plass til flere. 
 
Selv om 2006 egentlig er siste års minirunde lag, så har gruppen spilt kamper i G10 (2005) og G11 
(2004) serien. Begge lag har levert flott spill og alle spillerne viser god utvikling og mye humør. 
 

G13 

Trenere: Henrik Bjørsell, Jonas Leirfall, Roy Mitchley og Tønnes Steenersen 

Antall spillere med lisens: 13  

Treninger: To treninger per uke 

Innfor 2015/2016-sesongen så sluttet 11 spillere der 8 hadde spilt kamper i 2014/2015, mens kun to 

kom til.  

Vi har stilt med et lag i G13-serien avd.2. Treningene har vært både i Langhushallen og i 

Alliansehallen, der oppmøtet har vært godt før jul. Men etter jul så har vi slitt med oppmøte pga. 

skader og sykdom, noen som har vist seg i kamp der vi tapt flere jevne oppgjør. Vi ligger på nedre 

delen av tabellen. 

I regionscupen tapte vi i første runden mot Sveiva fra 1 div.  

G13 har vært 10-13 spillere på hver kamp, samt at Sander fra G10/11 har fått vært med ved behov.  

Også i år så har foreldrene på G13 vært meget involvert. Da bla. Roy og Tønnes har tatt trener 1-kurs 

og bidrar som trenere sammen med Jonas fra Herrer 1 og Henrik, som gjør sin 6 sesong som trener 

for G02/03.  

Sesongen avsluttes med at G13 tar turen til Göteborg igjen, for å spille Göteborg cup 5-8 mai.  

 

Damer 1 

Trener: Kristian Johannessen 

Treninger: to ganger i uken (en alene, en med H2) 

Antall spillere: ca 16 ved full tropp. 

Damelaget fikk en stor oppsving i rekrutteringen mot slutten av forrige sesong. Det var stabilt over to 

damerekker på treninger frem mot sommeren. Dessverre ble ikke alle med videre i tillegg til at laget 



har vært plaget av skader, sykdom m.m. Dermed har det vært tynt både på treninger og kamper i 2. 

divisjon. 

Gledelig har det dog vært med flere nye fjes i troppen, deriblant to juniorer. Tross alle skadene, har 

laget også vist sitt sedvanlige pågangsmot og gått i krigen i samtlige kamper. Men med få spillere på 

kamp, og ganske lite marginer på sin side, har det vært vanskelig. Laget ligger i skrivende stund nest 

sist. 

 

Herrer 2 

Trener: Kristian Johannessen 

Antall treninger: to ganger i uken (en med D1, en med H1) 

Antall spillere: ca 12 

 

 

Herrer 1 

Trenere: Matias Arvesen, Philip Thorild, Christer Pettersen 

Antall treninger: to ganger i uken (en alene o gen med H2) 

Antall spillere: ca 15 

  



Årsberetning Mosjon 

Ansvarlig: Erik Avnskog 

Antall treninger: to ganger i gymsal i uken 

Antall spillere: ca 20. 

  



Regnskap 2015 
 

 





Revisors beretning 
Se vedlegg 

Innkommende forslag 

Forslag fra styret: Revidert virksomhetsplan (se vedlegg 1) 

En del av klubbutviklingsarbeidet innebærer en kontinuerlig revidering av virksomhetsplanen. Denne 

sesongen gjør vi en større endring. Komiteene legges foreløpig på is. Vi har diskutert å opprette 

utvalg, men basert på hvor klubben står pr. dags dato, har vi besluttet å gå i motsatt retning. Styrets 

funksjon vil først og fremst være å legge til rette for at lagene kan sette sitt eget ambisjonsnivå. Det 

vil si at lagene får det meste av ansvaret for sin egen drift. Det kan for eksempel innebære innkjøp av 

utstyr, arrangering av hjemmekamper, arrangementer, oppsett av sekretariatvakter mm. 

Krever simpelt flertall 

Forslag fra styret: Lovendring i henhold til ny lovnorm for idrettslag. 

Krever 2/3 flertall 

Forslag fra styret: Lovending (se § 23, andre ledd i vedlegg 2) 

Endringen innebærer en skjerping av kravene for å få dekket keeperbukse og keeperdrakt. Det 

foreslås at utstyr må leveres tilbake til klubben ved utmelding før to sesonger har gått (var én 

sesong). 

Krever 2/3 flertall 

 

  



Fastsette avgifter for kommende sesong (2015/2016) 
Lag Medlemskontigent 

(15.9.2015) 
Treningsavgift del 1 

(15.9.2015) 
Treningsavgift del 2 

(1.12 2015) 
Totalt 

Herrer 1 100 1400 1500 3000* 

Herrer 2 100 1400 1200 2700 

Damer 1 100 1400 1200 2700 

Mosjon 100 325  425 

Mini (6 - 9 år) 100 600 600 1300 

G/J10 - 11 100 600 600 1300 

G/J12-14 100 800 700 1600 

G/J15-18 100 1000 1000 2100 

 

 

* Vil justeres ned dersom det kun meldes på ett herrelag neste sesong. Dette vil avgjøres av 

styret etter et spillermøte for herrelagene (finner sted etter påske).



Forslag til budsjett for 2015 
 



Valg 
Valgkomiteen har bestått av: 

Sølvi Tangerud (Medlem) 

Anja Haugland Strøm (Medlem) 

Glenn Malland (Vara) 

Komiteens leder, Lars Erik Persson, har trukket seg. 

Følgende verv er på valg: 

 Leder (2 år), Kristian Johannessen 

 Kasserer (2år): Henrik Bjørsell 

 Styremedlem, (2 år): Roy Mitchley 

 Varamedlem (2 år): Ann Kristine Balto 

 Valgkomité: Leder, medlem, vara  

 Revisorer  

 Representanter til årsmøte i Oslo og Akershus Bandyregion  

 Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen 

Valgkomiteens innstilling 

 Leder (2 år), Ingen 

 Kasserer (2år): Ingen 

 Styremedlem, (2 år):  

 Varamedlem (2 år):  

 Valgkomité: 

o Leder: Kristian Johannessen 

o Medlem: Ingen 

o Medlem: Ingen 

o Vara: Ingen 

 Revisorer: Ingen 

 Representanter til årsmøte i Oslo og Akershus Bandyregion: Styret gis mandat  

 Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen: Styret gis mandat 

 

 


