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Årsmøte 2021 
Ski IL Innebandy 
Årsmøtet gjennomføres på Teams.  
24.03.2021 Kl. 19.00 
Egen link sendes ut på registrert epost til kulbbens medlemmer.  

  



6. Årsberetninger 

Styrets beretning 
Styret har bestått av: 
Kai V. Berg (Leder, G04/05/06)  
Antje Hofgaard (Nestleder, Damer, 
Super-innebandy, Mini 2009/10) 
Anders Bø (Kasserer, Herrer) 
Kirsti Sevaldsen (Medlem, 
G04/05/06) 

Ina Pedersen (Medlem, Mini 09) 
Lena Dyring( G07/08) 
Ketil Frydenlund  (Mini 2011/12/13) 
Jørgen Støttum 
 
Alle styrets medlemmer er delaktige på likt nivå, uavhengig av formell status som medlem eller vara.  
Det har blitt gjennomført 6 styremøter, i tillegg til løpende dialog via epost og telefon.  
 

Om sesongen 
Sesongen har som kjent vært svært begrenset sportslig og styret fattet vedtak som den første av 
særiddrettene i Ski å avlyse alle treninger og kamper fra 11.03.20 og frem til videre føring ble gitt av 
myndigheter. Det opplevdes på det tidspunktet som en stor og tung beslutning, noe som siden viste 
seg å være en riktig avgjørelse.  
 

Det sportslige 
Det sportslige- og administrative ansvaret har som forrige år vært delegert til sportslig utvalg ved 
leder Kristian Johannesen.  
Sportslig utvalg har hatt jevnlige møter med trenere og lagleder etter behov både fysisk og via 
Teams. Det har vært krevende å gjennomføre treninger med de smittevernsregler som har vært 
gjeldene.  Sportslig utvalg har hatt dialog med Alliansen og Nordre Follo for treningstider, praktisk 
gjennomføring av treninger m.m.  
 

Samarbeid med andre idretter, m.m.  
Leder har møtt på styremøtene i alliansen, kontakten med kretsen har vært begrenset pga. Covid 19 
situasjonen. Ina pedersen har deltatt på to Teamsmøter med kretsen ang. Minirunde.  
 

Styrets oppgaver 
Valgkomiteen la frem forslag til nytt styre på vårparten i fjor, på grunn av smittesituasjonen ble ikke 
årsmøtet gjennomført før på høsten. Nytt styre møttes allikevel på sensommeren for å bli kjent og 
kjenne litt på oppgavene.  
Styret konstituerte seg selv etter årsmøtet og fomelle møter ble avholdt kort tid etter dette.  
 
Oppgavene har vært begrenset til å konstituere styret, vedlikeholde eksisterende oppgaver, 



ferdigstille oppgaver som er knyttet til økonomi, klubbhåndbok, videreføring av minirunde, 
medlemsregister, m.m. 
 

Styret har prioritert følgende hovedoppgaver: 
 
Medlemsregister – Kirsti Sevaldsen 
Høsten 2020 har gått med til å flytte medlemsregisteret fra KlubbAdmin hos NIF til Spond Club.  
 
Alle gruppene ble importert fra de enkelte uavhengige Spondgruppene til hvert lag, og samlet i 
Spond Club.  
Deretter ble alle registrerte medlemmer i Spond Club vasket mot registeret i NIF, noe som krevde 
nyinnsamling av informasjon fra de aller fleste medlemmene i klubben. Dette var tidkrevende 
arbeid, men resultatet er at vi har fått gjort en grundig opprydding av medlemsregisteret.  
Med Spond Club vil registeret kunne holdes oppdatert til enhver tid og kreve langt mindre manuell 
oppfølgning enn tidligere.  
 
Spond – Kirsti Sevaldsen/Anders Bø 
Vi har også tatt i bruk betalingsløsningen til Spond Club, noe som har fungert meget bra. Det er 
mye enklere å nå frem til medlemmene når betaling av medlemskontingent og treningsavgift kan 
gjøres direkte i Spond-appen, og systemet gir god oversikt og forenkler oppfølgning og purring. 
Betaling av medlemskontingent blir nå også et viktig element i integrasjonen mot NIF. Fra 2021 vil 
den årlige rapporteringen til NIF baseres direkte på tallene for medlemmer registrert med betalt 
medlemsavgift i Spond Club.  

Økonomi – Anders Bø 
Økonomisystemet Tripletex benyttes for å holde kontroll på den gode økonomien i klubben. 
Implementeringen er utført. Systemet gir veldig enkel og god oversikt, alle billag oppbevares 
elektronisk og gir god åpenhet. Klubben har en stabil og sunn økonomi, klubben må sies å ha gode 
likvider.  

 
Klubbhåndbok med instrukser, kontraktsmaler, årshjul etc er etablert og under utvikling. Denne vil 
inneholde informasjon som er relevant for alle roller i klubben.  
 
Super-innebandy - Antje Hofgaard 
Dette har blitt en etablert del av Ski Il Innebandy og det finnes gode støtteordninger både økonomisk 
og sportslig.  

 
Alliansen 
Møter med Alliansen har blitt fulgt opp av leder, og kasserer representerte klubben på årsmøtet i Ski 
Il Alliansen. Det har vært en del arbeid med oppfølging i forbindelse med kommunesammenslåing og 
idrett. Det går spesielt på fordeling av halltid og vilkår opp mot dette. Andre saker har vært 
Hinderløypa i Skorhaugåsen, jubileumsbøker, oppfølging av særidretter, m.m.  
 
Klubbens utstyr – Ina Pedersen 
Oppryddingen etter forrige sesong har blitt vedlikeholdt og videreført. Noe supplering har blitt 
foretatt. Klubben har generelt god kontroll på utstyr og utstyret er stort sett av god kvalitet og i god 
stand.  



Vant - Styret 
Det ble vedtatt på årsmøtet i 2020 at klubben skulle gå til innkjøp av nytt vant til bruk i Ski 
Alliansehall. Klubbens styre fikk mandat til å finne et passende vant som kan brukes av alle 
klubbens medlemmer.  
I samråd med et knippe trenere gikk styret til innkjøp av et vant gjennom selskapet Extreme 
Innovation Sports As. Dette var et Premium Rink vant, med splitsystem til inndeling av mindre 
baner.  
Vantet ble finansiert todelt gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og opparbeidet 
egenkapital. Dette vantet ankom i slutten av 2020 og er tatt i bruk.  
 
Tilbakemeldingene vedrørende vantet har vært positive.  
 
Styret jobber med å selge vantbiter til sponsorer og oppfordrer alle klubbens 
medlemmer til å tipse om god reklameplass om de kjenner bedrifter som kunne tenke 
seg å sponse en vantbit.  

 
Årsberetning fra gruppene 
 
2015/Innebandyskolen 
Trenere/administrator: Eirik Holstad 
Treninger: Tirsdager i Ski Alliansehall (1/3) 
 
Kamptilbud: Planen var å stille lag på minirunden på hjemmebane, den ble dessverre ikke noe av.  
Gruppa er på 11 spillere som prøver innebandy for første gang. De går siste året i barnahagen, så 
her er ikke spørsmålet om vi skal spille 2-1-2 eller 2-21, men om hvilken side av vantet vi skal være 
eller hva som er opp og ned. Lek og ballberøringer er i fokus og det blir det mye av. Fra uke 9 er det 
foreldre som tar over styringen og blir etter hvert et eget lag. 
 
2014 
Trenere: Anders Salvesen, Fredrik Backe, Thomas Nervik, Eirik Holstad og Øyvind Kopperud 
Treninger: Mandager i Ski Alliansehall (1/3 bane). 
 
Kamptilbud: Laget deltok i alle vårens runder før nedstengning og begge i høst før nedstengning. 
1. klassegjengen er en herlig og livlig gjeng so teller rundt 15 spillere. Vi er alltid over 10 stykker på 
trening, og det er et høyt tempo. Vi har etter hvert blitt en fin gjeng med trenere, som gjør at vi 
(selv med liten plass), kan dele opp gruppa. På minirunder har er vi litt for mange til et lag, og litt får 
få til to. Derfor ønsker vi oss noen spillere til. 
 
2013 
Vi er stort sett et sted mellom 10-16 spillere på trening. Vi er 2-3 faste trenere på hver trening 
(Ketil, Solveig, Tuva) Anders og Stian (pappa Lilly) har vikariert en gang (sammen med Ketil). Vi har 
hatt og kommer til å ha fri i skoleferiene. (Vinterferie, påskeferie...) Smittevernhensyn fungerer fint. 
 
2011 
Trenere: Håvard Sletten, Teric Bel Lafkih, Stine Hansen, Ketil Frydenlund, Eirik Holstad 
Treninger: Tirsdager i Ski Alliansehall (2/3 bane) og annen hver onsdag i Aulaen på Ski skole. 
 
Kamptilbud: Laget deltok i alle vårens runder før nedstengning og begge i høst før nedstengning. 
Gruppa har meget godt oppmøte på trening og er en ivrig gjeng med høy voksentetthet. Dessverre 
er vi litt få og vi trenger noen spillere til for å kunne stille med to rekker i neste års aktivitetserie. Vi 



har siden juletider fått hjelp på treningen av en gjeng med jenter (2009/10) som har gjort at vi flere 
på trening. Dette har hevet kvaliteten på treningene, særlig spilløktene. 
 
2009/2010 
Det har vært Antje Hofgaard og Tommy Benjo som har ledet de fleste treninger siden det ble åpnet 
for trening. Ina Pedersen og Espen Langaas har trent 2009 frem til vi slo sammen lagene. De er også 
med nå som hjelpetrenere og lagledere på trening og minirunder 
 
2009 og 2010 spilte minirunder i sine respektive årsklasser frem til Norge ble nedstengt i mars 
2020. De rakk å være med i 7 runder før det ble bråstopp med kamper og trening. Frem til 
nedstengningen så trente 2009 og 2010 hver for seg. De trente fast en gang i uka i Alliansehallen, 
mens 2010 trente også annenhver uke på Hebekk skole. De begynte å trene ute sammen i mai 2020 
og gjorde det frem til sommerferien.  
De startet også å trene ute i august før vi startet å trene inne igjen i Alliansehallen og Ski 
barneskole. Vi rakk å spille en serierunde og 2 minirunder før det ikke lenger var lov. Vi har trent 
fast to dager i uka etter at det ble lov med trening igjen.  
Det er totalt 26 barn i årskullet 09/10 som er aktive pr 7.mars 2021. 6 av dem er jenter. I løpet av 
det siste året er det noen få som har sluttet, men det har kommet flere til enn det har sluttet.  På 
treningene har vi vært mellom 13 og 20 spillere. Det er bra oppmøte og mange er ivrige til å komme 
på trening. Vi har i løpet av året sett mye fremgang hos mange spillere.  
. 
 
Jenter 2009-2012 
Trenere: Claes Holmberg, Eirik Holstad og Antje Hofgaard 
Treninger: Annenhver uke alene i gymsal. Alle jentene trener også med gutta en gang i uka. 
 
Kamptilbud: Laget deltok i alle vårens runder før nedstengning og begge i høst før nedstengning. 
Dette er en sammensatt gjeng for å skape et jentemiljø på sikt. Det er en del jenter som foretrekker 
å trene med andre jenter, og dette har gjort at vi har blitt en fin gjeng som har som mål å spille 
egne kamper så fort det blir mulig. Gruppa er stille, rolige og meget læringsvillige. Det blir morsomt 
å se de spille kamper. Vi har god plass til flere så vi kjører på med rekruterings tiltak når det er 
mulig igjen. 
 
2007/2008 
Året 2020 startet ganske normalt, men avslutningen på sesongen 2019/20 ble brå og uventet. 
Med alt nedstengt ble det lite organisert trening en periode, men vi var tilbake i trening i slutten på 
mai og frem til sommerferien.  
Oppstart med trening og sesongen 2020/21 i august 2020.  
Oppmøte på tirsdagstreningene har vært bra, men oppmøte på torsdagene er vesentlig dårligere. 
Sjelden mer enn halve laget samlet til trening da. Antall spillere ganske stabilt, et par som gir seg og 
et par nye. Men alt i alt en liten nedgang i spillerstallen. 
Kom i gang med kamper på høsten 2020, men det ble det også brått slutt på. Og med en ny kraftig 
nedstengning i slutten på 2020 så ble det igjen over til egentrening og ikke noe organisert 
innendørs trening. 
 
2004/2005/2006  
Vi er 21 stk. Av de er det 4 som er 02, 16 som er laget, 1 som er 07 og trener med oss på mandager. 
Laget har hatt gode treninger gjennom hele Covid-tiden. Vi har også fått med oss noen 02'ere på de 
siste treningene da herrelaget ikke kan trene. Oppmøtet har vært greit, ikke noe særlig mindre enn 
tidligere. Vi har måtte tilpasse treningene våre litt i perioden da det var 2-meters regelen, men 
dette fungerte fint. Vi har mistet 2 spillere (1 før sesongen og en nå nylig). Men vi har også fått en 



ny, samt fått tilbake en fra skade. Så laget alt i alt like stor. Vi har oppfordret til hjemmetrening på 
lagets facebookside. Vi har oppfordret til å se filmen Coach Carter for å få spillerne til å innse 
verdien med kondisjon (de fleste vil jo bare spille kamp). Vi føler vel at informasjonen vi gir til 
foreldre (facebook) ikke veldig ofte når gjennom til spillerne. Så vi informerer om det på treningene 
også. Selv om det har vært en krevende periode så føler jeg at laget setter pris på treningene de får 
og jeg personlig har vel innsett hvor viktig treningene/samholdet og det følelsen av tilhørighet har 
vært for gutta. 
 
 
Super 
I år har vi 12 super spillere og trener fortsatt på Follo Barne- og Ungdomsskole på Langhus. På 
grunn av stor aldersspenn i gruppa og flere spillere som tilhører ”risikogruppen” har det vært 
vanskelig å trene regelmessig. Før sommerferien har vi trent noe ganger ute i skogen. Når det var 
tillat å trene inne igjen, møtte de aller fleste spillere opp og var da meget motiverte. Det er veldig 
populært å spille kamper under trening og tiden flyr. Det ble bare noe få mini-runder hvor vi pleide 
å spille mot Sagene og noe ganger mot Sarpsborg. Vi hadde planlagt å dra til Stavanger open i 2020 
og delta i Supercampen, men det ble dessverre avlyst pga COVID.  
 
Herrer/Damer 
Sesongen 2020/2021 åpnet med koronatrening med avstand for hele seniorgruppa. Etter hvert ble 
det åpnet for kontakt i treningene til damelaget, som var i forbundets definisjon av "fase 1" pga sin 
tilhørighet i 2. divisjon, da smitten tilsynelatende var under kontroll. Det var forsiktig optimisme å 
spore for resten av sesongen. Men, så kom den 2. bølgen for fullt på senhøsten. Alt av 
senioraktivitet ble stengt ned og slik har det vært siden. Vi kan ikke gjøre så mye mer enn å håpe at 
de aller fleste vender tilbake til innebandyen når vi forhåpentligvis får lov til å trene igjen - om ikke 
før sommeren, så hvert fall etter. 



7. Regnskap 2020 
 

 

Resultat (2020)   

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

2020 
Budsjett 

2021 
Periode Endring 

  

Driftsresultat 
  
  

Driftsinntekter   
  

Salgsinntekter   
  

3110 Salg 
materiell 
avgiftsfritt 

  600                     600   600 
  

3120 
Sponsorinntekter 
avgiftsfrie 

                          47466 -47466 70000 100000 

3130 Salgsinntekt 
Minirunde 

  72497 700 342       10000         83539   83539 135000 0 

3290 
Medlemsavgift 

8900 3000 700         100 3000 152824 10588 2718 181830   181830 300000 300000 

Salgsinntekter 8900 76097 1400 342       10100 3000 152824 10588 2718 265969 47466 218503 
  

Annen 
driftsinntekt 

  
  

3320 
Stevneinntekter 

  4674                     4674 129539 -
124865 

  

3400 Offentlig 
tilskudd/refusjon 

6517 5000 631   6466 29747   531 82707   40087 30446 202132 139099 63033 100000 100000 

3920 
Årskontigenter 

                          267900 -
267900 

  

Annen 
driftsinntekt 

6517 9674 631   6466 29747   531 82707   40087 30446 206806 536537 -
329731 

  

Driftsinntekter 15417 85771 2031 342 6466 29747   10631 85707 152824 50675 33164 472774 584003 - 605000 500000 



111229 
Driftskostnader   

  

Varekostnad   
  

4011 Årsavg.       2050 10185       2500 35400   4927 55062 12485 42577 75000 75000 
4012 Utgifter 
cuper 

    3043 4674         -3043       4674 4500 174 10000 10000 

4110 
Stevneutgifter 

                          69650 -69650 75000 75000 

4152 Dommerbot         12000               12000 4000 8000 0 0 
4171 Drakter 3088 13332 2367                   18787 26366 -7579 20000 20000 
4179 Utstyr til 
klubben 

  -1691             90750 8828 90750   188637 42018 146619 180000 75000 

4180 
Trenerutstyr 

  8000 807         779   596     10182 46974 -36792 25000 25000 

4181 
Trenerkostnader 

  3220 1800     10800   1700         17520   17520 
 

30000 

Varekostnad 3088 22861 8017 6724 22185 10800   2479 90207 44824 90750 4927 306862 205993 100869 385000 310000 
Lønnskostnad   

  

5990 Sosiale 
kostnader 

  367         2908       1500   4775   4775 
  

Lønnskostnad   367         2908       1500   4775   4775 
  

Annen 
driftskostnad 

  
  

6300 Leie lokale 5737   10962   86       4196 2398 1713   25092 48983 -23891 50000 50000 
6412 Kostnader 
Minirunde 

31356 13964 10450                   55770 132220 -76450 105000 
 

6420 Leie 
datasystemer 

                          1066 -1066 5000 0 

6730 Idrettsfaglig 
bistand 

                          16580 -16580 30000 0 

6731 
Dommerutgifter 

3468 5095 5300           1350 2400 150 400 18163 39794 -21631 60000 60000 



6860 Møte, kurs, 
oppdatering o.l. 

633             712         1345 11019 -9673 25000 25000 

6890 
Kontorkostnader 

139       1748   134 1555   565 522   4663 8316 -3653 5000 10000 

7420 Gaver       1000                 1000 7460 -6460 8500 8500 
7500 
Forsikringspremie 

  3600                     3600 3600   4000 4000 

7770 Bank og 
kortgebyrer 

                246       246 1780 -1534 3000 3000 

7771 Vipps gebyr                               
  

7772 Kostnader 
nettbank 

  128 183 160           164 234 174 1042   1042 
  

Annen 
driftskostnad 

41334 22786 26895 1160 1834   134 2267 5792 5527 2620 574 110921 270817 -
159896 

0 
 

Driftskostnader 44422 46014 34912 7884 24018 10800 3042 4746 95999 50351 94870 5500 422559 476811 -54252 295500 160500 
Driftsresultat -29005 39756 -32881 -

7541 
-17552 18947 -

3042 
5885 -10292 102473 -44195 27664 50216 107193 -56977 -75500 29500 



Finansinntekter og finanskostnader 

 
   Finansinntekter    

      Inntekt på investering i 
datterselskap og tilknyttet 
selskap 

  
 

         8001 Finansinntekter                       72 72   72  

      Inntekt på investering i 
datterselskap og tilknyttet 
selskap 

                      72 72   72 
 

      Annen finansinntekt    

         8040 Renteinntekt, 
skattefri 

                          103 -103  

      Annen finansinntekt                           103 -103  

   Finansinntekter                       72 72 103 -31  

Netto finansresultat                       72 72 103 -31  

Ordinært resultat før 
skattekostnad 

-29005 39756 -32881 -7541 -17552 18947 -3042 5885 -10292 102473 -44195 27735 50288 107295 -57008  

Ordinært resultat -29005 39756 -32881 -7541 -17552 18947 -3042 5885 -10292 102473 -44195 27735 50288 107295 -57008  

Årsresultat -29005 39756 -32881 -7541 -17552 18947 -3042 5885 -10292 102473 -44195 27735 50288 107295 -57008  

Overføringer  

 
   8960 Overføringer annen 
egenkapital 

                      50288 50288 107295 -57008  

Sum overføringer                       50288 50288 107295 -57008  

 
 
 
 
 
 
 
 





8. Avgifter for sesong 2020/21 
 
 

Lag Medlemskontigent 
(15.9.2020) 

Treningsavgift 
(15.9.2020) 

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. 
 

9. Budsjett 2021 
 
Driftsresultat  

 
   Driftsinntekter Resultat 

2020 
Budsjett 

2021 
      Salgsinntekter    
         3110 Salg materiell avgiftsfritt 600  
         3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie   100000 
         3130 Salgsinntekt Minirunde 83539 0 
         3290 Medlemsavgift 181830 300000 
      Salgsinntekter 265969  
      Annen driftsinntekt    
         3320 Stevneinntekter 4674  
         3400 Offentlig tilskudd/refusjon 202132 100000 
         3920 Årskontigenter    
      Annen driftsinntekt 206806  
   Driftsinntekter 472774 500000 
   Driftskostnader    
      Varekostnad    
         4011 Årsavg. 55062 75000 
         4012 Utgifter cuper 4674 10000 
         4110 Stevneutgifter   75000 
         4152 Dommerbot 12000 0 
         4171 Drakter 18787 20000 
         4179 Utstyr til klubben 188637 75000 
         4180 Trenerutstyr 10182 25000 
         4181 Trenerkostnader 17520 30000 



      Varekostnad 306862 310000 
      Lønnskostnad    
         5990 Sosiale kostnader 4775  
      Lønnskostnad 4775  
      Annen driftskostnad    
         6300 Leie lokale 25092 50000 
         6412 Kostnader Minirunde 55770  
         6420 Leie datasystemer   0 
         6730 Idrettsfaglig bistand   0 
         6731 Dommerutgifter 18163 60000 
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 1345 25000 
         6890 Kontorkostnader 4663 10000 
         7420 Gaver 1000 8500 
         7500 Forsikringspremie 3600 4000 
         7770 Bank og kortgebyrer 246 3000 
         7771 Vipps gebyr    
         7772 Kostnader nettbank 1042  
      Annen driftskostnad 110921  
   Driftskostnader 422559 160500 
Driftsresultat 50216 29500 

 

10. Innkommende forslag: 

Fra styret:  

- Signatur endres til leder og et styremedlem i fellesskap eller nestleder og et styremedlem i 
fellesskap.  

- Medlemskontgent for Ski Il Innebandy kreves inn i kalenderåret. 

o Dette på grunn av enklere rapportering til NIF  

 
  



 
 
 
 

11. Valg 
 
Valkomiteen i Ski IL Innebandy sin innstilling til årsmøtet 2021 
 
Valgkomiteen har bestått av Kristian Johannessen med bistand fra trenergruppa. 
Følgende verv er på valg: 

• Nestleder (2 år) 
• Styremedlem (2 år) 
• Styremedlem (2 år) 
• Varamedlem (2 år) 
• Valgkomité (1 år) 
• To revisorer (1 år) 
• Representanter til årsmøtet i OABR 
• Representanter til årsmøtet i innebandyseksjonen i NBF 

Valgkomiteen har besatt alle verv, men har måtte ty til litt pragmatiske løsninger for å få kabalen til 
å gå opp. Innstillingen er derfor som følger: 
 

• Nestleder for 2 år: Antje Hofgaard (gjenvalg) 
• Styremedlem for 1 år: Ina Pedersen (gjenvalg) 
• Styremedlem for 2 år: Ketil Frydenlund (trer ut av verv som vara) 
• Varamedlem for 2 år: Margunn Rodal 
• Varamedlem for 1 år: Gustav Iden 
• Valgkomite for 1 år: 

o Leder: Line Ruud 
o Medlem: Eivind Østberg 
o Vara: Jonas Taftø Rødfoss 

• Revisorer for 1 år: 
o Jørgen Støttum 
o Stine Hansen 

• Representanter til årsmøtet i OABR 2021: Styret gis mandat 
• Representanter til årsmøtet i innebandyseksjonen i NBF: Styret gis mandat 

Tusen takk til alle som stiller opp for klubben. Det settes veldig stor pris på av barn og unge, utøvere 
og støtteapparat ���� 

 
12. Avslutning/Eventuelt 
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