
Årsmøte Strømmen Innebandyklubb 29. Mars 2023, 
kl 18:00 på Sophie Radich Skole 

Saksliste: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene. 
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og ha et gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den første dagen kontingenten er 
betalt. Støttemedlemskap gir ordinær stemmerett. 
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Sak 9.2 Behandle kontrollutvalgets beretning 

Sak 10:   Behandle forslag og saker 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 
Sak 12:  Vedta idrettslagets budsjett for 2023 
Sak 13:   Foreta følgende valg: 

13.1 Styre 
13.2 Kontrollutvalg 
13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene 
13.4 Valgkomité 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Strømmen IBK kontaktes på strommen.innebandy@gmail.com. 

Med vennlig hilsen 
Styret  

mailto:strommen.innebandy@gmail.com


Årsberetningen for Strømmen IBK, 2022: 

Styret har bestått av følgende: 

Leder:  Cathrine A. Myhrhaug 
Nestleder:  Eivind Sørvig Hermansen 
Sportslig Leder: Kenth A. Engh fram til 31.05.2022. Ingen etter dette. 
Økonomileder: Økonomi/Regnskap er outsourcet til autorisert regnskapsfører 
Styremedlem: Fredrik Hvidsten 
Styremedlem: Stig-Rune Backsæther 
Styremedlem: Anne H. Bunes 
Varamedlem: Vega Emilie Backsæther 
Varamedlem: Ragnhild Mauritzen 

Eksterne verv/representasjon: 

Stein Log 
• Styremedlem OABR
• Leder dommerkomiteen OABR

Litt om året som har vært 

Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter siden forrige årsmøte, og det har vært løpende elektronisk kontakt mellom møtene. 
Styremedlemmene møtes også i hallen relativt hyppig da alle har verv og roller i forbindelse med lagledelse, trening, kampavvikling. 

Sesongen 2022/23 har vært velsignet normal i forhold til de foregående. Det har ikke vært nødvendig å stenge hallen/kansellere 
treninger pga Covid, kamper har blitt avholdt som nomalt, Styremøter har vært fysiske i stedet for digitale. Styret er svært glad for 
dette.  

Styreleder har i perioder vært sykemeldt på grunn av kreftbehandling, men er nå på vei tilbake for fullt 😊😊 Nestleder og andre 
styremedlemmer har etter beste evne forsøkt å dekke funksjonen til Styreleder ved behov.  

Sesongen 2022/2023 har Strømmen IBK endelig hatt et herrelag i 1.divisjon igjen. Det har vært en spennende reise å følge, med stor 
utvikling fra første til siste kamp. Laget endte så vidt under streken, men vil forhåpentligvis beholde plassen og spille i 1.divisjon også 
neste sesong. Som klubb er det flott at de yngre spillerne har noe å strekke seg etter, og vi mener det også er en styrke 
rekrutteringsmessig å ha et lag så høyt i divisjonssystemet. Styret håper årsmøtet er enig i videre satsning i så måte.  

Når det gjelder nettopp rekruttering og aldersbestemte lag, har man dessverre sett en nedgang i aldersgruppen 13-19 år. Til 
gjengjeld har det vært stor rekruttering i de yngste klassene (3-12 år), der man i enkelte årstrinn har doblet og til og med triplet 
medlemstallet i løpet av sesongen. Det lover godt for fremtiden, men Styret ønsker å gjøre målrettede tiltak for å få økt 
medlemstallet i aldersgrupper man har sett nedgang i.    



Sport 

Oversikt over Trenere og lagledere 

Treningsforhold 

Hovedarena for klubben er Slorahallen, der vi har hatt treninger på mandager (1 bane fra kl 16-22), tirsdager(1 bane fra kl 16- 18) og 
torsdager (2 baner fra kl 16-22). I tillegg har vi hatt tildelt timer i gymsal på Sagdalen Skole og Bråtejordet skole. 

Styret jobber aktivt mot Lillestrøm Kommune for å få tildelt mer treningstid i idrettshall for neste sesong. Det innføres nye 
tildelingskriterier for tiden, og det er ikke så lett å fremskrive hvordan dette vil slå ut for oss per i dag. 

Dommere: 

Dommeransvarlig i klubben er Ronny Myhrhaug. 

Vi har seks dommere som har dømt for klubben sesongen 2022/2023:  
Thomas Rustestuen, Ronny Myhrhaug, Stein Log, Casper Myhrhaug, Thomas Heggelund og Kjetil Hansen. 

Det ble også gjennomført et dommerkurs i Slorahallen i oktober 2022, der det var totalt 12 deltakere fra Strømmen IBK og Nittedal 
Wolves. 



Aktivitet 2022/2023 

Kampavvikling: 

Strømmen IBK har i sesongen 2022/2023 arrangert 37 kamper i Slorahallen det gjenstår 9 hjemmekamper denne sesongen, mot 34 
totalt i sesongen 2021/2022. 

Vi har de aller fleste kampdager hatt kiosken åpen og god stemning i hallen. 

Kommunikasjon: 

Hjemmeside 
På hjemmesiden vår er det relativt lite aktivitet, tanken er at den skal mest brukes som ett oppslagsverk. Noe er blitt 
revidert løpende, så som treningstider og lagledelse. For neste sesong ønsker Styret å gjøre hyppigere oppdateringer, og 
legge ut nyhetssaker og annet aktuelt også på hjemmesidene.  

Sosiale medier 
Vi har vært lite aktive på Instagram, men desto mer aktiv på Strømmen IBK´s facebookprofil. Den har også i år blitt brukt 
aktivt for kampresultater, bilder fra Minirunder og lignende. Styret er glade for bidraget fra de som legger ut bilder og info. 
Dette er fortsatt veldig viktig for vår synlighet i lokalmiljøet og innebandymiljøet. Vi vokser sakte men sikkert; 

• 1.Mars 2020 hadde vi 621 følgere
• 1.mars 2022 hadde vi 654 følgere
• 1.mars 2023 har vi 689 følgere

Spond 
Alle lag unntatt H3 bruker nå Spond som kommunikasjonsform, for innkalling til treninger, kamper, turneringer og lignende. 
Lagledere og trenere rapporterer stort sett om en enklere hverdag. For klubben sin del har det blitt enklere å kommunisere 
ut til medlemmer, og vi kan hele tiden gå inn å se aktiviteten i gruppene, nærmest live.  

Økonomi 

Strømmen Innebandyklubb leverte i 2022 et underskudd på kr 121 823,72,-. Underskuddet skyldes dels mindre refusjoner, tilskudd 
og sponsorinntekter enn budsjettert, men i hovedsak investeringen i nye draktsett for alle lag. I tillegg har det vært nødvendig å 
investere i flere keepersett i løpet av 2022. Dette er en drakter/keepersett vi håper klubben skal nyte godt av i mange år framover.  

Det er varslet fra Idrettsrådet i Lillestrøm at tilsynsvaktordningen faller bort fra 01.01.2024. Om inntekten faller bort i sin helhet eller 
om det vil bli en overgangsordning med nedtrapping er foreløpig usikkert.  

På grunnlag av ovenforstående ønsker Styret fremover å fokusere på å øke inntektene gjennom aktivitet mot sponsorer og utnevne 
egne ansvarlige for tilskudd og refusjonsordninger.  

Satsningen på et 1.divisjonslag har medført en separat merkostnad totalt for sesongen 2022/2023 på omtrent 122 000,-. 
Merkostnaden består av økte dommerutgifter, seriepåmelding, betalte lisenser og treningsdrakter. Det er her ikke fratrukket økte 
inntekter fra hjemmekamper med flere besøkende enn tidligere. Klubben bør også se på muligheter for økte inntekter omkring 
dette laget, i form av draktsponsor og annet.   

Likviditeten i klubben er som tidligere meget god. For at dette skal vedvare er punktene som nevnt ovenfor viktige å gjennomføre så 
fort som mulig, slik at man oppnår et positivt årsresultat for 2023.   



Medlemmer pr. 31.12.2022 

Medlemsantallet på 198 fordelt som følger: 

Aldersgruppe Medlemmer 
0-5 år 3 
6-12 år 44 
13-19 år 35 
20-25 år 18 
26+ år 98 

Medlemstallet er økt med 17 medlemmer fra 31.12.2021, og det forventes en videre økning i flere av lagene ved neste korsvei. 

Leder Cathrine A. Myhrhaug ________Sign.________ 
Nestleder Eivind Sørvig Hermansen ________Sign.________ 
Styremedlem Stig Rune Backsæther ________Sign.________ 
Styremedlem Anne H. Bunes ________Sign.________ 
Styremedlem Fredrik Hvidsten  ________Sign.________ 

Styrets forslag til vedtak:  Årsberetningen godkjennes. 



Sak 9:  Behandle 
Sak 9.1 Klubbens regnskap 





Sak 9.2 Behandle kontrollutvalgets beretning 
Denne blir tilgjengelig på årsmøtet 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Ingen innkommende saker til behandling 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Styret ønsker ikke å endre medlemskontingent eller treningsavgift for sesongen 2023/2024. Dette for å stimulere til rekruttering, 
spesielt i de aldersbestemte klassene. Noen av årsinndelingene er endret i forslaget. 

Det foreslås derfor å beholde følgende satser; 

Medlemskontigent:  100,- 
Medlemskap m/sesongkort: 400,- 

Treningsavgift: 

Født 2016 og yngre:  500,- 
Født 2015-2013:   800,- 
Født 2012 til 2009:  1.400,- 
Født 2008 til 2006: 1.700,- 
Født 2005 og eldre: 1.900,- 
Veteran og Old-Girls: 1.600,- 

Styrets forslag til vedtak:  medlemskontingent og treningsavgift vedtas. 



Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Styrets forslag til vedtak:  Budsjett vedtas. 

Type Konto Resultat 22 Budsjett 23
Driftsinntekter 3010 Salgsinntekt, strømper/shorts 677,92 1 000,00      
Driftsinntekter 3015 Egenandel overgang spiller 3 005,00 3 000,00      
Driftsinntekter 3100 Salgsinntekter KIOSK 50 310,00 60 000,00    
Driftsinntekter 3110 Egenandel Cup 5 200,00
Driftsinntekter 3121 Grasrotandel 31 201,46 30 000,00    
Driftsinntekter 3122 Lokalbidraget (sponsorinntekter) 0,00 30 000,00    
Driftsinntekter 3130 Sponsorinntekter 0,00 30 000,00    
Driftsinntekter 3301 Inntekt treningstøy ref.4301 8 999,00
Driftsinntekter 3400 Offentlige tilskudd/refusjon 53 241,00 55 000,00    
Driftsinntekter 3410 Refusjon Halleie 0,00 30 000,00    
Driftsinntekter 3440 Tilsynsvakt 86 080,00 86 000,00    
Driftsinntekter 3900 Andre driftsrelaterte inntekter 2 083,16
Driftsinntekter 3920 Treningsavgift 235 000,00 245 000,00 
Driftsinntekter 3925 Medlemskontingent 16 000,00 20 000,00    

491 797,54 590 000,00 

Type Konto Resultat 22 Budsjett 23
Driftskostnader 4010 Startkontingenter -68 700,00 65 000,00-    
Driftskostnader 4015 Overgangsgebyr nye spillere -5 550,00 5 000,00-      
Driftskostnader 4016 Disp.for spillere 0,00 2 000,00-      
Driftskostnader 4017 Lisens for spiller -44 904,00 45 000,00-    
Driftskostnader 4050 Kontingent forbund -52 000,00 55 000,00-    
Driftskostnader 4060 Utgifter til cuper -12 200,00 15 000,00-    
Driftskostnader 4120 Bøter -6 000,00 5 000,00-      
Driftskostnader 4130 Dommeregninger -45 900,00 47 000,00-    
Driftskostnader 4140 Kostnader KIOSK -11 935,24 15 000,00-    
Driftskostnader 4150 Utgifter arr.for lagene -14 594,82 15 000,00-    
Driftskostnader 4200 Treningsutstyr -15 846,00 20 000,00-    
Driftskostnader 4201 Drakter -208 316,00 20 000,00-    
Driftskostnader 4301 Innkjøp av varer for videresalg -1 800,80
Driftskostnader 4500 Fremmedytelser og underentrepriser -30 368,00 35 000,00-    
Driftskostnader 6300 Leie lokaler/haller -51 215,00 60 000,00-    
Driftskostnader 6550 Driftsmaterialer -2 182,90 2 500,00-      
Driftskostnader 6730 Kjøregodtgjørelse trenere -51 824,00 50 000,00-    
Driftskostnader 6800 Kontorrekvisita 0,00 500,00-         
Driftskostnader 6810 Datakostnad -4 170,00 5 000,00-      
Driftskostnader 6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -1 250,00 5 000,00-      
Driftskostnader 6940 Porto /PB-leie -1 315,00 1 500,00-      
Driftskostnader 7040 Forsikring og avgifter transportmidler -1 566,00 2 500,00-      
Driftskostnader 7350 Jubileum/markering/julebord -2 095,00 20 000,00-    
Driftskostnader 7370 Rekruttering/markedsføring -2 336,00 15 000,00-    
Driftskostnader 7395 Øreavrunding -11
Driftskostnader 7750 Gebyr iZettle -882,04 1 000,00-      
Driftskostnader 7770 Bank og kortgebyrer -1 019,00 1 500,00-      
Driftskostnader 7830 Konstaterte tap på fordringer -33 250,00 40 000,00-    
Driftskostnader 7839 Endring i avsetning i tap på fordringer 40 000,00

-631 230,80 548 500,00- 

Driftsresultat 139 433,26- 41 500,00    

Finansielle poster 8050 Annen renteinntekt 17 609,54    15 000,00    

Årsresultat 121 823,72- 56 500,00    



Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Styre: 

Valgkomiteens innstilling til styre i Strømmen IBK 2023-2024 

Posisjon Navn Varighet 
Styreleder Eivind Sørvig Hermansen Velges for 2 år 
Nestleder Cathrine Amble Myhrhaug Velges for 1 år 

Sportslig leder Nino Mola Velges for 2 år 

Styremedlem Fredrik Hvidsten Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem Stig Rune Backsæther Velges for 1 år 
Styremedlem Erik Engejordet Velges for 2 år 

Varamedlem Helena Hârd Velges for 1 år 
Varamedlem Wenche Adele Reiten Velges for 1 år 

Eivind Sørvig Hermansen fratrer vervet som nestleder etter 1 år, og innstilles som styreleder for 2 nye år. 

Forslag til vedtak: innstillingen vedtas av årsmøtet. 

13.2 Kontrollutvalg: 

Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg i Strømmen IBK 2023-2024 

Posisjon Navn Varighet 
Lederr Nina Gundersen Velges for 1 år 

Medlem Ståle Frisvold Velges for 1 år 
Vara Ronny Myrhaug Velges for 1 år 

Forslag til vedtak: innstillingen vedtas av årsmøtet. 

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

13.4 Valgkomité: 
  Styrets forslag til valgkomite legges frem på årsmøtet 



Kontrollutvalgets beretning for 2022

I henhold ti! NIFs lov $2-12gir herved Kontrollutvalget i Strnmmen innebandy sin beretning.

Uttalelse om arsregnskapet og idrettslagets anliggender ellers

Kontrollutvalget skal pase at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et sarlig sokelys pa at organisasjonsleddet har
forsvarlig forvaltning og okonomistyring, at dets midler benyttes i samsvarmed lover, vedtak, bevilgninger og
okonomiske rammer.

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles pa arsmote, og gi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsomrade.

Kontrollutvalget skal fore protokoll over sine moter, gi en beretning til arsmote og foreta regnskapsrevisjon.

Vi har utfort folgende handlinger:

Vi har gjennomgatt protokoll for arsmotet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det
neodvendig a gjennomga. Vi har fatt alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi har
gjennomgatt styrets arsberetning for 2022 og det styrebehandlede arsregnskapet for 2022.

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse. Kostnader er stikkprovemessig
kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen
dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for innevarende regnskapsar, og om deter avsatt
for fakturakrav som enna ikke er mottatt samt opptjente inntekter som enna ikke er fakturert/mottatt.

Balansen viser idrettslaget verdier ellers, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende dokumentasjon.
Alie balanseverdier er reelle pr 31.12.

Regnskapet viser et underskudd pa kr 121 823,72, og ved arsavslutning 2022 reduserte underskuddet den frie
egenkapitalen ti! kr 1 485 320,65.

Kontrollutvalget har folgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:

Basert pa det materialet vi har fatt oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det som
kommer frem av denne beretningen.

Kontrollutvalget har folgende merknader til det fremlagte regnskapet:

Det anbefales at styret har oversikt over frister for innsendelse av momskompensasjon. I 2022 er det ikke sokt
om slike midler. Utover dette har Kontrollutvalget ingen merknader ti! det fremlagte regnskapet.

Konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets arsregnskap for 2022 godkjennes av arsmotet.

Lillestrm, 22.03.23

ARI.
Stale Frisvold
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