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Årsberetninger
Styrets beretning
Styret har bestått av:
Eivind Skarpodde (Leder, G13, Super-innebandy)
Ina Pedersen (Nestleder, G16, Mini)
Vibeke Bjørnskau (Medlem, Damer 1)
Kirsti Sevaldsen (Medlem, G12)
Henrik Bjørsell (Kasserer, Herrer 1, G16), Anders Bø fra 1. januar 2019 (Herrer 2)
Kristin Nygård Liseter (Varamedlem, Damer 1)
Roy Mitchley (Varamedlem, G16)
Det har i løpet av året blitt gjennomført to styremøter, få saker til behandling men et par saker har
blitt behandlet via mailkorrespondanse. Det sportslige- og administrative ansvaret har vært delegert
til hver enkelt treningsgruppe. Leder har hatt dialog med kretsen, samt Alliansen og løst disse
oppgavene løpende.
Hovedfokus for året var å få på plass en innebandyhelg i Ski hvor det skulle gjennomføres minirunde
lørdag og søndag, samt serierunder for G10 og G11. I tillegg skulle dagene krydres med kamper for
øvrige aldersbestemte lag og seniorkamper. Styremedlemmer og varamedlemmer med Roy Mitchley
i spissen la ned mye tid i forbindelse med dette arrangementet, som ble en stor suksess.
Vi har også hatt prøveprosjekt med Super-innebandy, tilrettelagt innebandy for barn og ungdom med
spesielle behov. Prosjektet var en suksess, men grunnet begrensning i ledige treningstider og
manglende trenerkapasitet måtte en videre oppstart utsettes. Utover høsten fikk vi etablert et
samarbeide med Idrettslinja ved Ski videregående, og fire elever her har tatt trenerjobben. Oppstart
for Supergruppen ble 10. januar og de stilte lag på klubbens minirundearrangement i februar 2019.
Klubben har en stabilt god økonomi, som vi har god oversikt over – ikke minst takket være en dyktig
kasserer. Klubbens største utfordring er å holde på spillere fra fylte 13 år og oppover, samt generell
rekruttering på alle alderstrinn. Dette har fokus, men bør få økt fokus fremover.
Våren 2018 ble Sportslig Utvalg etablert med Kristian Johannessen som leder. Utvalget skal legge til
rette for mer samarbeid mellom lagene i klubben. Planen er at alle lag som deltar i seriespill (G12 og
oppover), skal være representert med et medlem i utvalget, mens de øvrige gruppene bør være
representert. Oppgavene til utvalget vil i tillegg bestå av søknad om treningstid, påmelding av lag,
samt legge til rette for en samarbeidsarena for trenerne i klubben. Utvalget vil ikke ha noen
beslutningsmyndighet, alle handlinger må godkjennes av styret.
I Ski IL Alliansen har fokuset i 2018 vært videre anleggsutvikling i Ski idrettspark, turnhall, nytt
klubbhus og ny innendørs tennis hall. Masterplanen for idrettsparken står og for innebandy er det
forespeilet en egen spilleflate. Det har blitt lagt ned et stykke arbeid i forberedelsene til 100-års
jubileum (19. februar), hvor det i mai/juni arrangeres en større fest. Innebandy har gjort et forsøk på
å få til et bredere samarbeid mellom gruppene i Alliansen rettet mot administrative oppgaver
(kontor, marked og økonomi), men dette lyktes ikke. Sammenslåingen av Ski og Oppegård kommune,
kommende Nordre Follo, får igjen konsekvens ved at Ski Idrettsråd og Oppegård Idrettsråd må slås

sammen. Det er kun lov til å ha et Idrettsråd per kommune, dette blir et viktig organ i utviklingen av
idrett og anlegg i den nye kommunen.

Årsberetning fra gruppene
Minigruppa har bestått av Innebandyskolen (fra november) og Minilaget. Vi har delt opp banen i tre,
hvor Innebandyskolen har fått en minibane og Minilaget resten av flaten. Minilaget har delt opp
gruppa i tre og rullert med spill og teknikktrening. Da det tidvis har vært over 60 barn på trening har
dette blitt veldig trangt. Det har ført til at vi etter vinterferien 2019 har flyttet de eldste, 2009, opp til
G10/11 treningstiden for å frigjøre litt plass og forberede 2009 for stor bane neste sesong.
Innebandyskolen (født 2013)
Trenere: Solveig Østby, Tuva Jarmund og Adele Haugland Strøm
Administrator: Eirik Holstad
Antall treninger: Én trening i uka
Innbandyskolen ble i år en gedigen opptur etter at det i fjor var med færre enn 10 spillere. Hele 21
påmeldte før oppstart. Et par ble borte og noen kom til noe som resulterte i en fin stamme på rundt
20 spillere på hver trening.
Treningene ble ledet av meget kompetente trenere, noe som har resultert i at de aller fleste blir med
videre. Innebandyskolens slutt ble toppet med minirunde på hjemmebane. Her stilte vi med hele tre
minimix lag.
Tradisjonelt så pleier flertallet av de påmeldte å være gutter, med noen få jenter. Ekstra morsomt i år
er at det denne gangen var stor overvekt av jenter. Av de opprinnelige 21 påmeldte var det hele 17
jenter. Dette er virkelig noe å bygge videre på.
Treningene har bestått av en blanding av lek og spill, med og uten ball.
Mini (2009-2012)
Trenere: Teric Bel-Lafkih, Stine Hansen, Håvard Sletten, Pablo Lopez, Antje Hofgaard, Ketil
Frydenlund, Espen Langaas, Ina Pedersen, Eirik Holstad og Mats Ove Pedersen Drageset
Administrator: Eirik Holstad
Antall treninger: En trening per uke
Denne gruppa har vokst mye denne sesongen, selv om det var flere som sluttet før sesongen startet.
Særlig 2010-gruppa, som forrige sesong ikke klarte å stille lag, har blitt større. Vi har stilt lag i G7, G8
og G9 klassene i alle minirunder. Vi har dessverre ikke vært nok til å stille i 2012. Flere av 2012
spillerne har vært med 2011. På hjemmebane klarte vi å stille med eget jentelag, noe som er svært
gledelig. Målet er å klare dette også i de gjenværende rundene.

På trenersiden har denne gruppa også vokst. Flere foreldre, både med og uten innebandy bakgrunn,
har kommet inn og bidratt til at denne gruppa nå er klubbens største.
Innholdet i treningene har vært forsøkt tilpasset til de forskjellige aldersgruppene. Dette er en
utfordring når noen har spilt i flere år og noen er helt ferske. Vi tilpasser ved å flytte noen «oppover»
en aldersgruppe, noe vi også gjør i kamp. Det gjør at flere gjerne spiller kamper begge dager i løpet
av en Minirundehelg.
G10
Trenere: Ina Pedersen og Espen Langaas
Administrator: Eirik Holstad
Treninger: En trening per uke
Denne gruppa finnes egentlig ikke. Det viste seg i begynnelsen av sesongen at klubben hadde klart å
melde på et G10 lag, selv om vi kun hadde fem spillere født 2008. Etter litt frem og tilbake har vi med
meget god hjelp fra 2009 gjennomført alle runder bortsett fra en. Først uten innbyttere, men flere og
flere har bidratt.
G11
Trenere: Lars-Erik Hemsen og Håvard Sletten
Treninger: To treninger per uke
Antall spillere: 15
Laget har hatt to treninger i uken. Tirsdag og onsdag. Betraktelig bedre oppmøte på
tirsdagstreningen. Treningen på onsdag har vi åpnet for G10 og G12 i tillegg for å muligens få enda
litt bedre oppmøte.
Stammen i laget har vært veldig stabil, og alt i alt så er spillerstallen omtrent som den har vært de
siste årene. Alltid gøy med nye spillere, og alltid plass til nye spillere.
Seriespillet er omtrent på nivå som i fjor, noen lag får man virkelig kjørt seg mot, og andre lag kan
man puste litt mer mellom øktene.
Vi har kjørt en del minirunder i tillegg til seriespill for å få litt flere kamper, men også kamper med
mindre og tettere baner. Dette tvinger alle til å ta del i spillet, og gir mye læring.
G12
Trenere: Anthony Dinning, Hans Falk og Thor Hojgaard Anti
Treninger: 1,5 treninger per uke
Antall spillere: 11
G12 har trent med G11 og av G11 trenerteamet nesten hele 2018, men fra desember har laget fått et
eget trenerteam. Var en treningsgruppe på 9 spillere og har fått hjelp av G11 spillere på de fleste
seriekampene. Par tiltak på rekruttering har gitt et par nye spillere. Laget kjemper på nedre del av
tabellen, men det vil snu. En ekstra trening annenhver uke, så har det gitt effekt. Ser tegn på økt
kondisjon, bedre basisferdigheter og bedre samspill, så det er bare å jobbe videre mot nye mål og ny
sesong.

G13
Trenere: Eivind Skarpodde og Glenn Malland
Treninger: Tre treninger per uke
Antall spillere: 15
G13 (spillere født 2004-05) har i år vært egen spillergruppe, med tre treninger per uke. Antall
treninger er på bakgrunn av spillerne sitt eget ønske, da flere har kuttet ut andre idretter og nå
fokuserer på innebandy. Stabil gruppe fra fjoråret og det har vært 12-16 spillere på treningene. Da
de fleste er født 05, så har laget spilt et år opp i 2017/18 sesongen, men i 2018/19 sesongen har en
stilt med et lag i «rett» aldersnivå. Spillerne har gode basisferdigheter og leverer bra spill til å være så
unge. Dette resulterte også i seriemesterskap i 2017/18 sesongen i 04-serien 2 div, altså mot et år
eldre. Klubbens første seriemesterskap i aldersbestemte klasser.
G16
Trenere: Henrik Bjørsell, Eirik Skovdahl og Jon Klarholm (etter jul)
Antall spillere med lisens: 15
Treninger: To treninger per uke
Innfor og under 2018/2019-sesongen så sluttet 4 spillere (alle født 2003), men 4 nye har kommet til
før og under sesongen.
Vi har stilt med et lag i nydannede G16-serien. Treningene har vært i Langhushallen på mandagene
sammen med herrene og i Alliansehallen sammen med damelaget på tirsdagene, pluss ekstra trening
med seniorene på torsdager.
Har stilt med 7-13 spillere hver kamp og har gjort det bedre og bedre utover sesongen. Tapt mot
elitelagene i serien og spilt jevnt med de andre.
I regionscupen tapte vi i kvartsfinalen mot Tunet.
6 av spillene har spilt kamp med herrer1 og herrer2, der William Banelind har satt historie med å
være den første Ski spilleren som spilt på alle aldersnivåer, fra mini til debut på herrer1.
Også i år så har foreldrene på G16 vært meget involvert. De har som vanlig lagd en hyggelig ramme
rundt hjemmekampene.
Damer 1
Trener: Kristian Johannessen
Treninger: I praksis en gang i uken, felles med G16 (har også mulighet på torsdager)
Antall spillere: ca 20 ved full tropp.
I løpet av perioden siden sist årsmøte har damelaget mistet et par spillere, samtidig som det har
kommet mange nye fjes på trening. Svært gledelig! Høsten 2018 har vi faktisk hatt to rekker på
trening nesten hver eneste tirsdag, og på det meste har vi vært oppe i 16 spillere på trening. Flere av
de nye har nå også fått kjenne på å spille kamp, så per nå ser det bra ut for damelaget. I tillegg til at
det har blitt rekruttert nye damespillere, har damelaget også gjennomført en jentekveld i desember i
fjor. Her deltok hele 26 jenter i alderen 5-11 år. De fikk ca 1,5 timer med lek og moro + pizza, før de
var VIP-gjester på tribunen da damelaget slo Lier for første gang.

Herrer 2
Trener: Nicolai Andre Gunneng, Helge Johansen og Kristian Johannessen
Antall treninger: to ganger i uken (to felles med H1)
Antall spillere: 8
H2 er et lag satt sammen av folk som ønsker å spille innebandy for å ha det moro sammen.
Spillerstammen er ikke så stor, men det suppleres godt med spillere fra G16 og H1 slik at det ikke har
vært altfor mange kamper med få spillere. Denne sesongen spiller laget i 4. divisjon. Her har det blitt
tøft sportslig, og laget har ikke fått vist sitt fulle potensiale. Forhåpentligvis løsner det i de siste
kampene før sesongslutt.
Herrer 1
Trenere: Christer Pettersen og Alexander Mo
Antall treninger: to ganger i uken (felles med H2)
Antall spillere: 12-13 faste pluss god hjelp av G16
Sportslig sett har H1 hatt en bedre sesong enn i fjor og er i skrivende stund i «fare» for å rykke opp i
2. divisjon. Grunnen til fremgangen er at det i all hovedsak har vært et noe bedre oppmøte på de
aller fleste treningene og kampene. Vi har også fått inn to unggutter fra Askim som er med på alt av
treninger og kamper. De begynner virkelig å sette preg på laget(ene). Treningene på mandager har
også vært gode med mange spillere som gir et godt tempo. I tillegg til nevnte unggutter fra Askim har
H1 trent med hele G16 laget. Dette har fungert bra og to av spillerne på G16 vil, om de ønsker, bli
inkludert i H1 sine planer fremover.
Mosjon
Ansvarlig: Erik Avnskog
Antall treninger: to ganger i gymsal i uken
Antall spillere: ca 20.
Mosjonsgruppen trener på Ski skole og består av om lag 20 medlemmer i alderen 25 til 60 år.
Gruppen spiller for moro skyld og deltar ikke i noen turnering eller seriespill. Det holdes høyt tempo
og mye bra spill. Det er åpent for både kvinner og menn. Klubbens damelag har også muligheten til å
være med på treningene.
Årsberetning Sportslig utvalg (SU)
SU ble stiftet våren 2018 og skal fungere som et forum for de med sportslig ansvar i klubben. Blant
oppgaver så har SU involvert seg i prosessen med søknad og tildeling av treningstider for
inneværende sesong, samt påmelding av lag. Det er foreløpig tidlig for utvalget, men med den
veksten klubben er inne i vil utvalget bli en meget sentral verdi og ressurs.
Årsberetning dommere
I forbindelse med minirunden i februar 2018 ble dommerkurset fra tidligere år gjentatt, denne
gangen med seks deltakere fra G15-laget. Kurset bestod i to samlinger, en praktisk og en teoretisk
med sosialt på Balkan i Ski. Avslutningen var selve minirunden hvor det ble nok av kamper og dømme
for gutta. Høsten 2018 tok fire gutter dommerkursets første trinn. Alle fire bestod, og har siden dømt
aktivitetsseriekamper (aldersgruppe 10 og 11 år) for klubben.

Minirunden i 2019, ble opplegget gjentatt, men nå med G16-dommerne som faddere. Hele 10 G13spillere deltok på kurs, hvorav ni hadde anledning til å dømme i minirunden. Det ble en stor suksess
hvor alle nye dommerspirer hadde en god opplevelse. Dommerfremtiden til klubben ser med andre
ord lysere ut enn noensinne!

Regnskap 2018

Revisors beretning

4010
4011
4012
4110
4151
4152
4171
4179
4180
4300
6300
6420
6730
6731
6810
6820
6860
6890
7420
7500
8170

432 385,51
390 907,11
41 478,40
172 280,36
213 758,76
41 478,40

Resultat Ski IL Innebandy 2018
Inntekter
Kostnader
Resultat

Inngående balanse 01.01.2018
Utgående balanse 31.12.2018
Endring

70 500,00
8 935,00
1 200,00
71 523,68
2 430,00
16 000,00
6 032,00
48 555,95
18 210,10
52 525,00
30 184,00
831,24
11 221,94
32 200,00
1 754,00
285,00
13 773,17
636,03
0,00
2 900,00
1 210,00
390 907,11

Differanse
23 698,56
-13 628,97
2 792,78
41 149,47
27 275,00
0,00
-61,33
81 225,51

Merknad
Dresser til aldersbestemt, draktsett senior
Attentus mangler (15.000) men blir betalt 2019, Dress sponsorer
Minirunde februar 2018
LAM (53.604), MVA-komp (13969), Norsk Tipping (13.576)
191 medlemmer

60 000,00 10 500,00 Serieavg
11 000,00 -2 065,00 Alliansen, OABR, Norges Bandyforbund
10 000,00 -8 800,00 G12 Glomma cup
70 000,00
1 523,68 Minirunde februar 2018
300,00
2 130,00 Aldersdisp, overgang
6 000,00 10 000,00 Ingen dommere i 2018
15 000,00 -8 968,00 Kun damer (til slutt)
45 000,00
3 555,95 Minimål, utstyr minigruppa/innebandyskolen/super-innebandy
25 000,00 -6 789,90 Før få trenere som skal ha utstyr
35 000,00 17 525,00 Dresser alderbestemt
50 000,00 -19 816,00 Mindre treningstid av alliansen enn forventet.
900,00
-68,76 Hjemmsiden
30 000,00 -18 778,06 Før få trenere som skal ha betalt
25 000,00
7 200,00 Høyre priser/flere kamper
0,00
1 754,00 Nettbrett
0,00
285,00 Jentekveld
8 000,00
5 773,17 Dommersamlinger minirunde, nye dommere på G16, jentekveld
1 000,00
-363,97 Bodnøkler
4 000,00 -4 000,00 Ingen jubelanter
0,00
2 900,00 IF klubbforsikring (krav av NIF)
1 300,00
-90,00 Transaksjonskostnader DnB
397 500,00 -6 592,89

Regnskap 2018 Budsjett 2018
41 698,56
18 000,00
9 371,03
23 000,00
122 792,78
120 000,00
86 149,47
45 000,00
172 275,00
145 000,00
0,00
0,00
98,67
160,00
432 385,51
351 160,00

Startkontigenter
Årsavg.
Utgifter cuper
Stevneutgifter
Gebyr seriespill
Dommerbot
Drakter
Utstyr etc.
Trenerutstyr
Forbruk av varer for videresalg
Leie lokaler
Leie datasystemer
Idrettsfaglig bistand
Dommerutgifter
Data/EDB Kostnad
Trykksaker
Møte, kurs, oppdatering og lignende
Annen kontorkostnad
Gaver/premier, fradragsberettiget
Forsikringspremie
Annen finanskostnad

Kontonr Kontonavn
3110 Salg materiell avgiftsfritt
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie
3320 Stevneinntekter
3400 Offentlig tilskudd/refusjon
3920 Årskontingenter
3961 Dugnadsinntekter
8040 Renteinntekt, skattefri

Innkommende forslag:
Fra styret:

De siste tre årene har vi arrangert minirunde i Alliansehallen og i 2018 og 2019 har det i tillegg blitt
arrangert serierunder og seriekamper for aldersbestemte lag + seniorer i Skihallen. Et stort og meget
flott arrangement som er totalt avhengig av dugnadsinnsats fra foreldre og spillere. Ski er en av få
klubber i Oslo og Akershus som har anleggsfasiliteter til å kunne arrangere minirunder i en og samme
hall (4-6 spilleflater) og med denne bakgrunn ønsker kretsen at Ski også søker om å arrangere
minirunder fremover. Overskuddet ved de siste to rundene har ligget på 40-60 000,- pr arrangement,
noe som gjør at vi kan drive klubben videre med relativt lave treningsavgifter og få pliktige dugnader.
Fantastisk hyggelig vekst blant de yngste medfører et behov for å investere i vant. Dagens Swerink
vant i Alliansehallen er upraktisk for de minste å håndtere og et mer passende Unihoc vant står høyt
på ønskelisten. Et slikt vant koster 150 000,-. Vi har søkt Sparebankstiftelsen om midler, her vet vi
mer i mai/juni.
For å finansiere (og utvikle klubben) ønsker styret at det søkes å arrangere minirunde for Østfold i
tillegg til Oslo/Akershus i februar 2020. Planen er da å benytte Stil Arena i tillegg til Ski- og
Alliansehallen. Det vil fortsatt være en dugnadshelg for foreldrene, men det vil være behov for å øke
fra en til to vakter pr spiller.

Annet:
Ski IL Innebandy blir 20 år 11. november 2019 og det bør markeres. Trenger da en jubileumskomité,
hvem tar jobben?

Til info:
Ski IBK (Innebandyklubb) ble stiftet i 1999 med «Supermann»-logo og har i alle år vært en egen
gruppe/klubb. For vel ti år siden valgte styret/klubben å bli medlem av Ski IL Alliansen med samme

betingelser som de øvrige gruppene fotball, håndball, tennis, turn, friidrett, hockey og bordtennis.
Medlemskapet i Alliansen sikrer blant annet tilgang til treningstider i Ski Alliansehall som eies og
driftes av Ski IL Alliansen, ikke kommunen. Idrettslaget Ski fyller i år 100 år og i den forbindelse har
det vært jobbet med logo og felles identitet og verdier. Både hockey og innebandy har «fått lov» til å
ha sine egne logoer til tross for det lå til grunn for medlemskapet at alle gruppene skal benytte
idrettslagets logo.
Ski IL Innebandy har investert betydelig i drakter og treningsdresser med mer de siste par årene og vi
har fått aksept til å beholde dagens logo i en overgangsfase frem til sesongen 2020/21 hvor vi må
bytte til ny logo.

(SÅ SKAL DET STÅ INNEBANDY UNDER) - LITT USIKKER PÅ SKRIFTSTYPE ETC

Avgifter for sesong 2019/20
Lag
Herrer 1
Herrer 2
Damer 1
Mosjon
Innebandyskolen
Super
Mini (6 - 9 år)
G/J10-11
G/J12-14
G/J15-18

Medlemskontigent
(15.9.2019)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Treningsavgift
(15.9.2019)
2 500
2 500
2 500
525
0
1 200
1 200
1 200
1 900
2 200

Totalt
2 600
2 600
2 600
625
100
1 300
1 300
1 300
2 000
2 300

Medlemsavgift og treningsavgift skal være innbetalt for å kunne spille kamper.
Ansvaret for å kontrollere dette ligger hos respektive lags trenere og lagledere, men kasserer og
styremedlem med ansvar for medlemsregisteret må distribuere oversikter.

75 000
11 000
10 000
80 000
900
4 000
15 000
235 000
25 000
25 000
50 000
900
30 000
35 000
2 000
1 000
10 000
1 000
4 000
3 500
1 300
619 600
-144 500
213 759
69 259

60 000
11 000
10 000
70 000
300
6 000
15 000
45 000
25 000
35 000
50 000
900
30 000
25 000
0
0
8 000
1 000
4 000
0
1 300
397 500
Resultat 2019
Bank 31.12.18
Bank 31.12.19

IF klubbforsikring (krav av NIF) flere medlemmer
Transaksjonskostnader DnB

Dresser alderbestemt (mer via klubbshop)
Mer treningstid av alliansen
Hjemmsiden
Flere trenere
Flere kamper
Nettbrett
Jentekveld, innebandyskole, 1-2 klasse
Dommersamlinger minirunde, nye trenere aldersbestemt

Serieavg. Flere lag
Alliansen, OABR, Norges Bandyforbund
Planke cup
Minirunde februar 2019
Aldersdisp
4 aldersbestemte dommere fra G16, mangler en over 18 for å slippe bot
Aldersbestemt, bortedrakter G2005
Vant mini/super-innebandy (65.000/40.000), mål senior, utstyr aldersbestemt

Budsjettet inkluderer kostnad på innkjøp av 1 stk Unihoc vant - 150 000,-, men ikke fortjeneste fra en eventuell økt minirunde
Det er sendt søknad om tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen til 2 nye Unihoc vant på totalt 300 000,Det er sendt søknad om refusjon for investeringer i utstyr (2018) - om lag 20 000,Det er sendt søknad om midler fra Trygve Guldbrandsen stiftelsen - for Innebandy-dag med sosiale aktiviteter for Super-innebandy
Det er inngått en forlengelse av sponsoravtale med attentus for nye to år, 2019/20 og 2020/21 sesong - 15 000,- pr år

70 500
8 935
1 200
71 524
2 430
16 000
6 032
48 556
18 210
52 525
30 184
831
11 222
32 200
1 754
285
13 773
636
0
2 900
1 210
390 907

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Merknad
41 699
18 000
25 000 Dresser, t-skjorter, bortedrakter G2005
9 371
23 000
70 000 Attentus (30.000), Sparebankstiftelsen (40.000)
122 793
120 000
135 000 Minirunde februar 2018
86 149
45 000
55 000 LAM (26.000), MVA-komp (14.000), Norsk Tipping (15.000)
172 275
145 000
190 000 220 medlemmer
0
0
0
99
160
100
432 386
351 160
475 100

4010 Startkontigenter
4011 Årsavg.
4012 Utgifter cuper
4110 Stevneutgifter
4151 Gebyr seriespill
4152 Dommerbot
4171 Drakter
4179 Utstyr etc.
4180 Trenerutstyr
4300 Forbruk av varer for videresalg
6300 Leie lokaler
6420 Leie datasystemer
6730 Idrettsfaglig bistand
6731 Dommerutgifter
6810 Data/EDB Kostnad
6820 Trykksaker
6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende
6890 Annen kontorkostnad
7420 Gaver/premier, fradragsberettiget
7500 Forsikringspremie
8170 Annen finanskostnad

Kontonr Kontonavn
3110 Salg materiell avgiftsfritt
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie
3320 Stevneinntekter
3400 Offentlig tilskudd/refusjon
3920 Årskontingenter
3961 Dugnadsinntekter
8040 Renteinntekt, skattefri

Budsjett for 2019

Valg
Valgkomiteen har bestått av:
Kristian Johannesen
Lars-Erik Hemsen
Glenn Malland
Følgende verv er på valg:

(Leder)
(Medlem)
(Medlem)

•

Leder (1 år): Eivind Skarpodde

•

Kasserer (1 år): Henrik Bjørsell

•

Nestleder (2 år): Ina Drageset

•

Styremedlem (2 år): Vibeke Bjørnskau

•

Styremedlem (1 år): Andreas Boer Johannessen

•

Varamedlem (2 år) Kristin Nygård Liseter

•

Valgkomité: Leder, medlem, vara

•

Revisorer

•

Representanter til årsmøte i Oslo og Akershus Bandyregion

•

Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen

Valgkomiteens innstilling
•

Leder (1 år):

Kai Berg

tar over for Eivind Skarpodde

•

Kasserer (1 år):

Anders Bø

tar over for Henrik Bjørsell

•

Nestleder (2 år):

Antje Hofgaard

•

Styremedlem (2 år):

Ina Drageset

•

Styremedlem (1 år):

Peter Bergman

•

Varamedlem (2 år):

Signe Aunvik-Berntsen

•

Valgkomité:
o

Leder:

Kristian Johannessen

o

Medlem:

Eirik Holstad

o

Medlem:

Lars-Erik Hemsen

o

Vara:

Glenn Malland

tar over for Andreas Johannessen

•

Revisorer: Eivind Skarpodde og Stine Høieggen

•

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

•

Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen: Styret gis mandat

Til info:
Arbeids- og oppgaveliste for styret 2018/19
LEDER

(Eivind Skarpodde)
Styremøter
Idrettsrådet
Allianseidrettslaget
Treningstider
Påmelding lag serie/minirunder
Trenerkontrakter
Superinnebandy
Søke tilskudd
Overganger
Kretsen og forbundet
… mye ad-hoc …

Søknadsfrist 1. mai med hjelp fra Sportslig utvalg
Søknadsfrist 1. mai med hjelp fra Sportslig utvalg
Frist 15. september

NESTLEDER
(Ina Drageset)
Politiattester
Kleskolleksjon - med Bandysport etablere web-shop
Innebandyskole (5-åringer) oppstart november
Foreldremøte/Velkommen til innebandy, engasjere kretsen til klubb-kveld
Arrangement minirunde mm februar 2019
… diverse ad-hoc …
STYREMEDLEM
(trukket seg)
Rekruttering herrelaget (Fadder ordning)
Innebandy-camp (jun/aug)
Idrettsdager, (3x pr år, 2 i Ski og en på Langhus), sikre at vi har noen "vakter"
Langhus 26. mai kl. 11-14
Aktivitetsdag Alliansehallen/Ski idrettspark 18 august kl. 11-14
Idrett for alle, en kveld i september, Alliansehallen
Arrangement minirunde mm februar 2019
STYREMEDLEM
(Vibeke Bjørnskau)
Arrangement minirunde mm februar 2019
Damelaget, Mini, Superinnebandy
STYREMEDLEM
(Roy Mitchley)
Arrangementsansvarlig februar 2019
Mål om en innebandy helg med full minirunde, G10 og G11 serierunde
Samt seriekamper G12,G13,G14,G15, D1, H1 og H2
VARAMEDLEM
(Kirsti Sevaldsen)
Medlemsregisteret / Treningsavgifter
Arrangement minirunde mm februar 2019
VARAMEDLEM
(Kristin Nygård Liseter)
Arrangement minirunde mm februar 2019
Rekruttering damelaget
KASSERER
(Henrik Bjørsell / Anders Bø fra 01.01.2019)
Regnskap og budsjett
LAM-midler
Ski kommune
MVA-kompensasjon
Grunn-, aktivitet-, driftstilskudd
Ski kommune
Søke tilskudd f.eks Sparebankstiftelsen DNB.

