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Årsmøte 2020 
Ski IL Innebandy 
Møterom Klubbhuset (Idrettsparken,begrenset til 
20 personer inkl styret) og Teams 
Kl. 19.00- 12.08.2020 



Årsberetninger 

Styrets beretning 
Styret har bestått av: 
Kai V. Berg (Leder, G14,)  
Antje Hofgaard (Nestleder, Super-
innebandy G16, Mini) 
Anders Bø (Kasserer, Herrer 1) 
Kirsti Sevaldsen (Medlem, G12) 

Ina Pedersen (Medlem, G16, Mini) 
Peter Bergmann (Medlem, Damer 1)  
Roy Mitchley (Medlem, G16)(forfall2019/20 
Signe Aunvik-Berntsen (Varamedlem, Damer 1) 
 

 
Det har blitt gjennomført 6 styremøter, i tillegg til løpende dialog via epost og telefon.  
 
Det sportslige- og administrative ansvaret har vært delegert til sportslig utvalg ved leder Kristian 
Johannesen. Sportslig utvalg har hatt jevnlige møter med trenere og lagleder etter behov, etter 
Covid19 har dette blitt gjenomført via Teams. Sportslig utvalg har hatt dialog med Alliansen og 
Nordre Follo for treningstider, praktisk gjennomføring av treninger m.m. 
 
Leder har hatt dialog med kretsen, samt Alliansen og løst disse oppgavene løpende. 

 
Hovedfokus for sesongen har vært  å konstituere nytt styre, avdekke nødvendige arbeidsoppgaver 
og fordele disse. Styret har prioritert videreføring av minirunden, hovedansvar for denne var hos Ina 
Pedersen. Minirunden ble gjennomført med modell fra tidligere år og ble som tidligere år en stor 
suksess.  
Videre har styret startet arbeid med, og arbeider løpende med følgende hovedoppgaver: 
- Opprdydding i medlemsregister, hovedansvar for dette har Kirsti Sevaldsen som har lagt ned en 

kjempeinnsats i dette arbeidet.  
- Etablert regnskapssystem og nettbankløsning. Regnskapsprogrammet tripletex har blitt valgt for 

føring av regnskap. Anders Bø er ansvarlig for dette. Systemet gjør det enklere å ha oversikt og 
er tilgjengelig for flere, slik at man hele tiden har oppdatert informasjon på klubbens økonomi.  

- Klubbhåndbok med instrukser, kontraktsmaler, årshjul etc er etablert og under utvikling. Denne 
vil inneholde informasjon som er relevant for alle roller i klubben. Klubbhåndboka vil publiseres 
høsten 2020.  

- Super-innebandy, prøveprosjektet fra forrige sesong har blitt videreført der Antje Hofgaard har 
hatt hovedansvar. Dette har blitt en etablert del av Ski Il Innebandy og gjennomføres med hjelp 
av innleide trenere fra bl.a. iddrettslinja på Ski videregående.  

- Møter med Alliansen har blitt fulgt opp av leder, og kasserer representerte klubben på årsmøtet 
i Ski Il Alliansen.  

- Klubbens utstyr har blitt gjennomgått og telt opp, boden har fått en opprydding og nødvendig 
investeringer har blitt gjort basert på tilbakemeldinger fra trenere og lagledere. Ina Pedersen har 
hatt hovedansvar for dette.  

- Velkommen til innebandy, klubben har avholdt i samarbeid bandyforbundet kurs for trenere og 
foreldre.  

- Rekruttering, klubben har hatt fokus på rekruttering og har gjennomført kampanjer, egne 
jentetreninger og rekrutteringskveld med servering av pizza til alle som møtte. Dette har 



resultert i en betydelig økning i klubbens medlemmsmasse. Dette er en del av en langsiktig 
medlemsstrategi for å ytterligere øke medlemsmassen.  

 
 

Klubben har en stabilt god økonomi, som vi har god oversikt over takket være tidligere kasserers 
arbeid og nåværende kassereres arbeid med innføring av økonomissystem. Kasserer har gjort en 
stor innsats i å purre og følge opp innbetalinger, purrefunksjonen viser seg med tydelige resultater 
på bankkonto.  
 
Klubben har i tillegg fått tilskudd av Sparebankstiftelsen DNB pålydende 75 600,- for innkjøp av 
vant. Det må gjøres en vurdering av hvilket type vant som skal kjøpes, beløpet må benyttes innen 
31.10.2020. Klubbens totale kassebeholdning er pt. 310 713,- 

 
  



Årsberetning fra gruppene 
Av diverse årsaker er beretningene for gruppene for 2019 i «kortformat» dette årsmøtet. Det er flere personer 
som har bidratt rundt gruppene enn de som står som hovedansvarlige, men med dette formatet glemmer vi 
forhåpentligvis færrest mulig. Innsatsen til de som bidrar settes uansett umåtelig stor pris på og klubben er helt 
avhengig av det dere gir på trening hver uke og på kamper og i minirunder. Tusen takk til dere alle. 
 
Dersom det er uklarheter på vedr. de ulike gruppenes aktivitet i 2019, kan det stilles spørsmål på årsmøtet, 
eller rette det til trenergruppa ved leder Kristian Johannessen: kristian.ski.il.innbandy@gmail.com 
 
Innebandyskolen (født 2014) 
Hovedansvarlig: Eirik Holstad 
Innebandyskolen startet opp i november som vanlig. Selv om det var en noe mindre gruppe enn året før, var 
det fortsatt en finfin gruppe som har hatt mye moro og lært å spille innebandy. Sesongens høydepunkt var som 
vanlig minirunde på hjemmebane i februar. 
 
2012/2013 
Hoveransvarlige: Solveig Østby og Tuva Jarmund 
Videreføringen av det rekordstore innebandyskolekullet i 2018 (spillere født 2013) har nå slått seg sammen 
med 2012. Mange nye spillere har strømmet til slik at denne gruppen nå er meget tallrik. Det er dermed full fart 
på trening og under mininrunder. 
 
2011 
Hovedansvarlig: Eirik Holstad 
2011 er en fin gjeng med ivrige spillere. Da det er en relativt god andel jenter født i årene 2010-2012, har Eirik 
også dratt i gang jentetreninger i løpet av 2019, noe som har vært en stor suksess.  
 
2010 
Hovedansvarlige: Antje Hofgaard og Tommy Benjo 
2010-gjengen fortsetter sin fine innsats på trening og i minirunder. Det er bra størrelse på gruppen, selv om det 
her (som hos de fleste andre) er god plass til flere. Treningsmessig har det dog vært litt luksusproblemer i 
alderstrinnene 2009-2014 med over 100 barn innom i løpet av de to første treningstimene til klubben på 
mandager i Ski Alliansehall. Da er det godt å kunne dele banen i tre! 
 
2009 
Hovedansvarlige: Espen Langaas og Ina Pedersen 
2009-kullet er ikke så mange spillere, så her er det et sterkt ønske om flere lagkamerater. Men de som er med 
er ved godt mot og det har vært fokusert på teknikk og kampøvning i løpet av året. Trenerne her har også hatt 
god hjelp av Anders, Oliver og William (juniorspillere) som har vært med å bidratt både i denne gruppen, men 
også i andre alderstrinn. Deres innsats har vært svært verdifull. 
 
2007/2008 
Hovedansvarlig: Lars-Erik Hemsen 
07/08 stilte lag i G12-serien hvor de har klart seg meget fint. Laget har mistet et par spillere, men også noen har 
kommet til. Samlet er det noen færre spillere enn det har vært, men det håpes om flere nye i sesongen som 
kommer. 
 
2004/2005/2006 
Hovedansvarlige: Sverre Anker og Anthony Dinning 
04/05 stod uten trenere ved inngangen til høsten 2019, men heldigvis steppet Sverre opp. 06-laget var få 
spillere, men hadde et godt trenerteam. Dermed ble løsningen å slå sammen gruppene til et lag og stille i G14-
serien. Der har de klart seg meget flott og det har også vært stor fremgang på treninger. En stor kontigent av 
gutta deltok også på dommerkurs og dømte under minirunden 2019 (dette ble også gjentatt i 2020, men det 
kommer på neste års beretning.) 
 
 
 

mailto:kristian.ski.il.innbandy@gmail.com


Super 
Hovedansvarlige: Antje Hofgaard samt medvirkende fra idrettslinja på Ski VGS 
Supersuksessen fortsetter med stor ståpåvilje og masse god spilleglede. Supergjengen har som vanlig trent i 
gymsalen på Follo barne- og ungdomsskole og deltatt i minirunder. 
 
Herrelagene 
Hovedansvarlige: Erlend Alexander Mossesen og Eirik Holstad 
Herrelagene har trent sammen to ganger i uka, stort sett under ledelse av spillende trener, Erlend. Et nytt, 
felles spillsystem har blitt laget som lagene har øvd på og praktisert i kamp. 
 
Damelaget 
Hovedansvarlig: Kristian Johannessen 
Damelaget har trent på tirsdager og har hatt en god tilvekst av nye spillere. Til og med to 16-åringer har vært 
med, så nå håper vi de og flere blir med kommende sesong. 
 
Mosjon 
Hovedansvarlig: Erik Avnskog 
Mosjon har trent to ganger i uken i aulaen på Ski skole. Gruppen begynner og bli ganske mange, og har litt 
luksusproblemer med godt oppmøte. 



Regnskap 2019 

 
Resultatrapport                
                
Ski IL Innebandy                
                
(2019)                
                
Resultat (2019)  

Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2019 
Budsjett 2020 
  

Driftsresultat 
 

   Driftsinntekter    

      Salgsinntekter    

         3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie     22466     10000     15000       47466 70 000   

      Salgsinntekter     22466     10000     15000       47466 70 000  

      Annen driftsinntekt   

         3320 Stevneinntekter   126039               3500     129539 135 000  

         3400 Offentlig tilskudd/refusjon 46032 418 494 7305 18445   514   6971 757 32237 25926 139099 100 000  

         3920 Årskontigenter 15550 12150 15000 8000 700     4650 114450 78200 10100 9100 267900 300 000  

      Annen driftsinntekt 61582 138607 15494 15305 19145   514 4650 121421 82457 42337 35026 536537 
 

 

   Driftsinntekter 61582 138607 37960 15305 19145 10000 514 4650 136421 82457 42337 35026 584003 605 000   

   Driftskostnader    

      Varekostnad    

         4011 Årsavg.   3070     9415               12485 75 000   

         4012 Utgifter cuper       1000   3500             4500 10 000   

         4110 Stevneutgifter       4000           63900 1750   69650 75 000   

         4152 Dommerbot         4000               4000 0   

         4171 Drakter   9720 519               16127   26366 20 000   

         4179 Utstyr etc 38950                   3068   42018 180 000   

         4180 Trenerutstyr 24369 11142 4319 792 3854 1799           700 46974 25 000   

      Varekostnad 63319 23932 4838 5792 17269 5299       63900 20945 700 205993 385 000  

      Annen driftskostnad    



         6300 Leie lokale   4453 21238 2398 1798 2398 1798   3939 4367 3083 3511 48983 50 000   

         6412 Kostnader Minirunde 6966 93453 3051 25000                 128470 105 000   

         6420 Leie datasystemer                 1066       1066 5000   

         6730 Idrettsfaglig bistand 2880   6000   3500     1000   800 1500 900 16580 30 000   

         6731 Dommerutgifter 3500 17164 5900 1200         750 5280 2200 3800 39794 60 000   

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.         2031 1801     6162     1024 11019 25 000   

         6890 Annen kontorkostnad 736 1494 2650     626     612   1849 350 8316 5000   

         7420 Gave, fradragsberettiget     7460                   7460 8500   

         7500 Forsikringspremie       2900   700             3600 4000   

         7770 Bank og kortgebyrer 100 144 307 194 130 134 118 102 118 140 138 156 1780 3000   

      Annen driftskostnad 14182 116708 46606 31692 7459 5660 1916 1102 12647 10588 8769 9740 267067 295 500   

   Driftskostnader 77500 140639 51444 37484 24728 10959 1916 1102 12647 74488 29714 10440 473061 680 500   

Driftsresultat -15918 -2032 -13485 -22178 -5583 -959 -1402 3548 123774 7969 12623 24586 110943 -75 500   

Finansinntekter og finanskostnader  

 
   Finansinntekter    

      Annen finansinntekt    

         8040 Renteinntekt, skattefri                       103 103 100   

      Annen finansinntekt                       103 103 100   

   Finansinntekter                       103 103 100   

Netto finansresultat                       103 103 100   

Ordinært resultat før skattekostnad -15918 -2032 -13485 -22178 -5583 -959 -1402 3548 123774 7969 12623 24688 111045 -75 400   

Ordinært resultat -15918 -2032 -13485 -22178 -5583 -959 -1402 3548 123774 7969 12623 24688 111045 -75 400   

Årsresultat -15918 -2032 -13485 -22178 -5583 -959 -1402 3548 123774 7969 12623 24688 111045 -75 400   

 
  



 
Saldobalanse    
    
Ski IL Innebandy    
    
(August 2020)    
    
Saldobalanse - (August 2020) 

Regnskapskonto Inngående saldo Endring Utgående saldo 
1900 Kontanter NOK 13779   13779 
1920 Bankinnskudd 320664,71 -500 320164,71 
2030 Fra regnskap 2018 Egenkapital -225145,76   -225145,76 
6890 Annen kontorkostnad 1747,5 500 2247,5 
Sum 111045,45 0 111045,45 
Udisponert resultat tidligere år 111045,45   111045,45 

 



Innkommende forslag: 
 

Fra styret: 
 

- Innkjøp av Vant i henhold til budsjett. Styret gis fullmakt til kjøp av vant. Hvilken type vant 
avklares i samarbeid med sportslig utvalg. 

- NM 2022 eller 2223, styret gis mandat til å undersøke hva som skal til for å arrangere NM 
Finalehelg. 



Avgifter for sesong 2019/20 
 
 

Lag Medlemskontigent 
(15.9.2019) 

Treningsavgift 
(15.9.2019) 

Totalt 

Herrer 1 100 2 500 2 600 
Herrer 2 100 2 500 2 600 
Damer 1 100 2 500 2 600 
Mosjon 100 525 625 
Innebandyskolen 100 0 100 
Super 100 1 200 1 300 
Mini (6 - 9 år) 100 1 200 1 300 
G/J10-11 100 1 200 1 300 
G/J12-14 100 1 600 2 000 
G/J15-18 100 2 200 2 300 

 
 

Medlemsavgift og treningsavgift skal være innbetalt for å kunne spille kamper. 
 



 
 
 
 

Valg 
Valgkomiteen har bestått av: 

 
Kristian Johannesen (Leder) 
Lars-Erik Hemsen (Medlem) 
Eirik Holstad (Medlem) 
Følgende verv er på valg: 

 
• Leder (2 år): Kai V. Berg 

• Kasserer (2 år): Anders Bø 

• Styremedlem (2 år): Kirsti Sevaldsen 

• Styremedlem (1 år): Lena Dyring  

• Varamedlem (2 år): Signe Aunvik-Berntsen 

• Valgkomité: Leder, medlem, vara 

• Revisorer 

• Representanter til årsmøte i Oslo og Akershus Bandyregion 

• Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen 

Valgkomiteens innstilling 

• Leder (2 år): Kai Berg  

• Kasserer (2 år): Anders Bø 

• Styremedlem (2 år): Kirsti Sevaldsen 

• Styremedlem (1 år): Lena Dyring  

• Varamedlem (2 år): Ketil Frydenlund 

• Varamedlem 1(1år): Jørgen Støttum  

• Varamedlem (2 år): Signe Aunvik-Berntsen 

• Valgkomité: 

o Leder: Kristian Johannessen 

o Medlem: Eirik Holstad 

o Medlem: Lars-Erik Hemsen 

o Vara: Glenn Malland 

• Revisorer for 2 år: Stine Høieggen og Anna Löfdahl 

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

• Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen: Styret gis mandat 
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