Til medlemmer i Østensjø Innebandyklubb
Oslo, 12.mars 2021

Saksliste og saksdokumenter for Årsmøte i Østensjø IBK 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av 31.01.2021. Årsmøtet avholdes den 22.mars kl 18.00 på Teams
Saksliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre: - Leder
- Nestleder
- Øvrige styremedlemmer (velges samlet)
- Varamedlem (velges samlet)
14.2 Kontrollutvalg:
- medlemmer (velges samlet)
- varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
- Leder
- Medlemmer (velges samlet)
- Varamedlem
Vedlagt følger følgende dokumenter:
Styrets forslag til forretningsorden
Idrettslagets årsberetning
Regnskap i revidert stand
Kontrollutvalgets beretning

Styrets forslag til budsjett
Styrets forslag til organisasjonsplan
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Morten Lukacs kontaktes på ostensjoibk@gmail.com
Med vennlig hilsen
Styret
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Til medlemmene i Østensjø Innebandyklubb
Oslo, 31.01.2021

Årsmøte i Østensjø Innebandyklubb 2021
Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Østensjø Innebandyklubb 22.mars 2021 kl. 18.00 på
Teams.
Grunnet koronapandemien anbefaler Oslo Idrettskrets idrettslagene i Oslo å planlegge med digitale
årsmøter i år og at dette gjennomføres innen den opprinnelige fristen 31. mars.
Alle som ønsker å delta på årsmøtet, sender påmelding til ostensjoibk@gmail.com Link
til Teams møtet vil bli sendt ut registrerte deltakere i forkant av møtet.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars 2021 til
ostensjoibk@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på klubbens hjemmeside, ostensjodverg.no samt Facebook side.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Østensjø Innebandyklubb i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Østensjø Innebandyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett
og forslagsrett.
Forslag på kandidater til styret sendes til Valgkomitéen ved Ole Petter Hobberstad
(o.p.hobberstad@gmail.com).
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Østensjø IBKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Morten Lukacs kontaktes på
ostensjoibk@gmail.com.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret
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Forretningsorden for gjennomføring av digitalt årsmøte i Østensjø IBK
1. Gjennomføring av årsmøtet
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne
forretningsorden.
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må "rekke opp hånden" eller meddele dette i chatten og kan
bare tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.
1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.
1.4 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:
- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel
- For å stemme
- For å informere om at man forlater årsmøtet.
- For å melde fra om tekniske problemer.
2.Taletid
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere
forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg
og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
-sette strek for de inntegnede talere
-sette strek for nye forslag
-øke antall innlegg
-endre taletiden eller gi taletid til personer uten talerett
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man
ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.
3. Behandling av forslag på årsmøtet
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i
chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som kommer frem av saklisten trekkes uten at
årsmøtet aksepterer dette.
4. Stemmegivning
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken
sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.
5. Protokoll
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å
føre protokoll.
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som
er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall
stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.
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Årsberetning Østensjø Innebandyklubb 2020
Styrets sammensetning
Styreleder:
Morten Lukacs
Nestleder:
Elisa Storchi
Styremedlemmer:
Anne Wike
Helen Daleng
Irene Lundby
Sigbjørn Nerland
Tom-Erik Valsø
Varamedlem:
Hans-Geir Aaslie
Kontrollutvalg
Stian Lilleaas og Selman Aydin
Varamedlem: Bjørnar Brenne
Valgkomite
Leder: Ole Petter Hobberstad
Medlemmer: Hanne Krog og Gro Christensen
Varamedlem: Jorun Holtet Øverby
Styrets arbeid
Det har blitt avholdt 10 styremøter i 2020, med 2 møter i forkant og 8 møter etter årsmøtet 3.juni
2020. I tillegg har det vært avholdt to ad-hoc møter for fordeling av treningstider pga korona-tiltak.
Totalt har 66 saker blitt behandlet. Mesteparten av møtene har blitt avholdt på Teams. Det ble
avhold et ekstraordinært årsmøte 7.desember for å supplement valg av medlemmer og varamedlem
til Kontrollutvalget samt varamedlem til valgkomitéen.
Jubileumsfest 25år
15.august 1995 ble klubben stiftet og i 2020 så fylte klubben 25år. Grunnet korona-pandemien så
var det ikke mulig å avholde hverken fest eller sesong kick-off med markering av 25 års jubileum.
Økonomi
Det er god økonomi i klubben.
Aktivitet
Sesongen 2019/20 fikk en brå avslutning på grunn av korona. Sesongen 2020/21 hadde vi hatt 15
aldersbestemte lag og 6 seniorlag som skulle spille kamper i serien. Dessverre så har det ikke blitt
noen kamper på seniornivå, mens det har kun blitt noen få kamper på aldersbestemte nivå, noe som

skyldes smitteverntiltak for korona. I tillegg har det vært restriksjoner for barn, ungdom og voksne
denne sesongen med hensyn til trening, som har vært utfordrende for alle.
Medlemsoversikt
Klubben hadde pr 31.12.2020, 208 medlemmer, derav 197 aktive medlemmer. Tabellen under viser
medlemsoversikt fordelt på kjønn og alder.
2020
Alder År
0-5
6-12
13-19
20-25
26Totalt

Menn

Kvinner

Betalt
Betalt
Aktive per 31.12.20
medlemskontingent
medlemskontingent
0
0
0
40
40
21
37
37
30
2
2
0
46
36
32
125
115
83

Aktive per 31.12.20
0
21
30
0
31
82

Dommere
Disse har representert klubben på dommersiden som dommere eller observatører:
Bjørn Einar Rønningen
Jon Åge Meller
Henrik D. Østeby
Frank Taaje
Inge Haug
Tom Kristiansen
Representasjon og verv
Henrik D. Østeby, Sigbjørn Nerland, Elisa Storchi og Morten Lukacs: Årsmøte Oslo og Akershus
Bandyregion samt Ekstraordinært årsmøte.

Årsberetning fra klubbens lag
J7
J7 ble startet års start 2020 på bakgrunn av ett udekket behov i bydelen Østensjø. På det tidspunktet
var det ikke Corona og mange førsteklassinger gikk på innebandy via AKS på de flere skoler, og
dermed vekket nysgjerrigheten hos store og små. Siden det fantes ett guttelag i Østensjø ble det
også laget ett jentelag. De fleste jentene/spillere har familiemedlemmer som har/eller spiller
innebandy. Jentene kommer fra 4 ulike skoler og er totalt 6 stk. 5 stk fra kull-2013 og 1 stk fra 2014.
De var 7 stk i starten men i høst valgte en å slutte. Vi fikk kun deltatt på en turnering mars 2020 (alle
kampene ble spilt på en dag i Skøyenhallen), før Koronarestriksjonene tok helt over.
Ulemper:
Det gjør oss svært sårbare da 6 stk er ikke mange og spesielt ved kamper i helgene hvor jentene
kanskje skal gjøre annet privat. Skolene lar oss ikke reklamere for innebandy i skolesekken selv om
vi har gitt de ferdigprintet ark. Grunnet korona: Foreldre har ikke tilgang til å møtes i gangene på
skolen slik at rekruttering den veien er ikke eksisterende. Foreldre i de årskullene har ikke rukket å
bli kjent med hverandre før korona så det er vanskelig å ha innflytelse hos andre foreldre, og man
treffes ikke lengere foreldre via sosiale sammenkomster som bursdager o.l. Det har blitt forsøkt
rekruttering via facebook grupper i Østensjø men vanskelig å nå ut.
Fordeler:
Sterkt og profesjonelt styre. To trygge og dyktige trenere. Spillere med gode holdninger som fra dag
1 prioriterer treninger og kamper. Spillere som har innebandy forståelse og seriøse (imponerende i
den alderen). Tross ulike skoler så har spillerne fra dag 1 oppført seg som ett team og bygger videre
på det. Foreldre som interesserer seg. Høst 2020 har en tvillingbror deltatt på treninger for å sikre
at det var minimum 6 spillere og man kunne få spille 3 mot 3 (fra 1.1.21 er ikke den spilleren med
lengere). Spond app er god bidragsyter til kommunikasjon.
Som ett lag med spillere under 13 år har vi fått trent noe. Siden det både har vært mørkt, vinter,
korona og ikke så mange spillere så har det ikke vært gjort noe sosialt utenfor de treningene vi har
hatt mulighet til å delta på. Jentene og trenerne virker som ett sterkt utgangspunkt å bygge på og vi
tar imot all hjelp for å kunne få rekruttert flere spillere til denne fantastiske sporten og det
fantastiske laget. Trenere har vært Maren Raaness og Margareth Modalsi og Lagleder er Lisa
Bocchetti, mammaen til en/to av spillerne.
Jenter 2008-2011
Vi har hatt en veldig god rekruttering i 2020, og har gått fra 6 til 20 spillere! De fleste av våre spillere
går på Oppsal skole, men vi har også jenter fra Godlia, Bøler, Trasop og Østensjø skole. Laget har hatt
to til tre treninger i uken, dette har variert veldig avhengig av smitteverntiltak i Oslo. I en normal uke
har vi to treninger for J11/12, en trening for J9/10 og en felles trening. I perioder med nedstengning
har vi arrangert utendørs treninger og aktiviteter. Vi har også økt støtteapparatet i løpet av året med
to assistenttrenere, Kåre Roger Stokke og Anders Lindvik.

Vi startet med en felles J11-treningsgruppe for jenter født i 2008 til 2011, men fordi vi er blitt så
mange har vi i løpet av året delt oss opp mer. Beretningen under er derfor delt på to aldersgrupper.
J9/10
Etter sommeren har alle opp til og med 11 år spilt minirunder, og to av spillerne på J9/10 har også
bidratt på J12-kamper, samt stilt som keepere for J6/7. Vi har spilt i alle fire minirunder som ble
gjennomført i 2020. Dette laget har hatt en veldig god rekruttering, og har gått fra 2 til 10 spillere i
løpet av året. På siste minirunde i 2020 klarte vi å stille to lag. Christian Fahlstrøm har vært trener og
lagleder, samt Anders Lindvik assistent trener.
J11/12
J12-laget startet året som J11, og spilte minirunder i vårhalvåret. Etter sommeren har vi delt opp
gruppa mer. Laget har spilt OABR J12-serie, med spillere født 2008, 2009 og to 2011. Laget fikk spilt
to kamper før serien ble avlyst grunnet korona. Ved årsslutt hadde vi 10 spillere på laget, i skrivende
stund (februar 2021) har vi økt videre til 12. Christian Raaness har vært trener, Kåre Roger Stokke
har vært assistent trener og Christian Fahlstrøm har vært lagleder.
J15
Laget består av spillere med tilhørighet på Bøler, Oppsal, Holmlia og samt Drammensområdet. Har
en god og bra spillerstall. Laget avsluttet sesongen 2019/20 som J13-lag og hadde gode fremganger
i seriespillet dette året. Startet nåværende sesong som J15-lag, og spilte 3 treningskamper før serien
startet samt to ordinære seriekamper før nedstenging pga korona. Jentene har trent regelmessig ute
gjennom lock-down perioden. Det har vært et godt oppmøte på treninger og kamper. Trener har
vært Vidar Bergersen og Fredrik Eneberg, mens Morten Lukacs har vært lagleder. Foresatte har
bidratt til gjennomføring av de få kampene som har blitt spilt.
J17
Det har vært 17 spillere i gruppen 2003-2005. I tillegg har flere fra 2006 deltatt på kamper og trening.
Laget har deltatt i seriespill i J17 1.div. I tillegg har flere av jentene spilt kamper for G16, G17 og
Kvinner Senior. Jentene deltok i NM i J17 Stavanger i Januar 2020. Laget tok seg ikke videre, men fikk
en fin tur. I Region cup våren 2020 tok laget sølv i finalen mot Sveiva, etter å ha slått Tunet i
semifinalen. I serien J17 1.div. spilte laget 10 kamper før den ble avbrutt av Covid og avsluttet da
øverst på tabellen. Laget deltok på en treningsleir i august på Hamar med treningskamp mot
Ottestad før oppstart av sesongen 20/21. Høsten 2020 ble det spilt et par kamper før det ordinære
seriespillet ble avbrutt igjen grunnet Covid. Det har vært tre treninger i uka, tirsdag og fredag i
Bølerhallen, onsdag i Oppsal arena. Treningen var i vårsesongen preget av restriksjoner, men kunne
gjennomføres innendørs.På høsten og vinteren har store deler vært gjennomført ute, 3 dager i uken,
da hallene har vært stengt. Trening og kamper har vært ledet av Anne Wike, Johannes Christensen
og Bård Sundar. Sigbjørn Nerland, Ann Johnsen, Ole Petter Hobberstad har bidratt som lagledere.

Foreldre har bidratt til gjennomføring av hjemmekamper med sekretariat, inngangbilletter, baking
og salg. Siw Langbråten har administrert dette.
Damer 1
Damelaget startet året med å vinne og bli utropt som vinner av 1.divisjon før landet stengte ned i
mars. Sesongen 20/21 startet opp igjen med stor deltagelse til tross for at det var krav om 1 meters
avstand på treningene. Etter midten av oktober var det ikke lenger lov å trene for seniorspillere,
derfor ingen aktivitet ut året. Stallen teller ca 13 rene damespillere og meningen var å bruke de
ivrigste J04/J05 ved behov under kamper.
Damer 2
Laget spilte både Old Girls-serie og i 3. divisjon innebandysesongen 2019-2020. I løpet av denne
sesongen kom det inn noen nye spillere som bare var med på treningene og ikke spilte kamper. Flere
av spillerne som var med på laget fra før var ute med skade. Jenter 2004 var med og spilte i 3.
divisjon sammen med Damer 2. Laget ble ledet av Nina K N Østeby. I starten av ny sesong trakk de
aller fleste spillerne seg fra laget. Spillerne som stod igjen, var de som hadde startet å spille vinteren
2019-2020. Disse fortsatte å trene en gang i uka på gymsalen på Skullerud skole så lenge det var
tillatt for voksne å trene innendørs i Oslo. Lagledere for laget er Randi Bjerknes og Elisa Storchi.
G6
G6 trener inne på Nøklevann skole og trenes av Jan Fredrik Daleng og Emil Gulbrandsen
G8
Vårt lag består av spillere født i 2013, 2012 og 2011, med hovedvekt på 2012. Laget hadde i første
halvår i fjor 14 spillere. Vi deltok på alle minirundene, helt frem til den siste ble avlyst. I minirunde
nr. 6 stilte vi med tre lag, da vi ble forsterket med AKS-spillere. I andre halvår deltok vi på de to
minirundene som ble arrangert. Gruppen har vokst, selv om vi har hatt frafall av spillere som har
vært med siden starten. På siste trening før jul deltok 20 spillere. Vi har tilsammen 26 navn på listen,
og vi håper at vi beholder alle sammen i spillerstallen. Ved starten av sesongen gikk vi over fra å
trene på Nøklevann skole, til å få lov til å bruke en tredjedel av hallen. En stor forskjell, siden vi da
kan trene med vant. Men logistikken inn og ut av hallen har vært krevende i disse koronatidene, som
det har vært for oss alle. Vi har nok strukket tålmodigheten til de som har stått og ventet på å slippe
inn etter oss. Trenerteamet har bestått av Jon Hagbartsen, Sindre Ness og Björn Jivhem.
G11
Vi har per i dag 14 spillere. Vi har altså hatt en liten tilvekst på 3 spillere fra i fjor. Sebastian Wike og
Per Eivind Mæhlum har vært trenere også i år. Lagledere er Gro H. Hermansen og Maria Fransson.
Maria tok over for Pia Guzman i august. Laglederne har hatt en arbeidsdeling som har fungert fint,
der Maria har tatt seg av det praktiske og vært tilstede på treninger og Gro har fulgt opp innkreving
av kontingent ol. Det har vært faste treninger tirsdager i Bølerhallen og onsdager på Oppsal Arena.
Det har vært et spesielt år, med få kamper og mange avlyste treninger pga korona-situasjonen. Det

ble avholdt et par ute-treninger, før dette ikke lenger ble tillatt. Det har også blitt forsøkt å oppforder
guttene til å trene etter et opplegg hjemme i perioder. Laget var meldt på serien med ett lag, men
det har bare blitt hold ett arrangement med to kamper i løpet av perioden. Dette fungeret fint
smittevernmessig, og var veldig gøy for guttene. Inntrykket er at det først og fremst er kamper og
spilling, som vekker gleden ved sporten, og at denne aldersgruppen ikke like lett finner motivasjon i
egentrening. Vi håper denne innsikten blir tatt med videre slik at det kan bli lagt til rette for at barna
får spille kamper til tross for situasjonen.
G13/G14/G15
Ved utgangen av 2020 var det 18 spillere fordelt på G13 (16 f. 2007-2009), G14 (1 f. 2006) og G15 (1
f. 2005) lagene. Både G13, G14 og G15 var påmeldt til seriespillet. G14 laget ble fylt opp av i stor
grad spillere fra G13 laget og G15 laget ble fylt opp av noen fra G13/14 og resten fra J15. Største
delen av sesongen var preget av avlyste kamper pga korona pandemien. Kampene som ble spilt var
tidlig på året og rett etter sommerferien. Laget hadde satt opp tre faste treningsdager; tirsdager i
Bøler flerbrukshall, onsdager på Oppsal Arena og fredager på Oppsal Arena. Vinter og høst 2020 var
preget av stengte haller pga pandemien og det ble i denne perioden arrangert utendørs treninger
med løping og styrketrening to ganger i uken. Oppmøtet har vært tilfredsstillende. Mars/april var all
trening avlyst. Laget har ikke deltatt på noen cuper denne sesongen. Treninger har blitt ledet av
Johannes Christensen, Selman Aydin og Anders Henriksen. Johannes og Selman har hatt ansvar for
G13, mens Anders har hatt ansvar for G14/15. Lagledere har vært Elisa Storchi, Steinar Skomedal og
Marte Brekke. I forbindelse med hjemmekamper har foresatte bidratt med jobbing i sekretariatet
og vakt/billettsalg ved inngangen. Salg av kaker og kaffe var svært begrenset på kamper som ble
gjennomført, pga pandemien.
G17-G19
Sesongen 2019-2020 ble nesten fullført med godt resultat. Vi har i 2020 fått to nye spillere – som er
et godt tilskudd til laget. Vi er pr dags dato 12 spillere (En i militæret). I mellomåpningen sensommer
fikk vi vært med på Haugerud Cup, om ikke resultatene var der vi ønsket så var lagspill og innsats til
karakter ja. Til tross for nedstenging har Anne gjennomført tre utetreninger i uken. Tusen takk til
Anne (med unntak av de ukene dette ikke var lov). Vi ser frem til og håper på at vi snart kan trene og
spille kamper som vanlig etter hvert.
Herrer Senior og Veteran
Spillergruppa har en relativ høy snittalder men heldigvis gror det godt i klubben og flere unge er i
ferd med å etablere seg på herrelagene. Generasjonsskifte er påbegynt og vi ser lyst på fremtiden til
herrelagene. Veteranlaget består av en knippe modne innebandyspillere som har både humør og
skills til å hamle opp med de beste i landet.
Herrer 1
Laget tok store steg spillemessig og kjempet i øvre del av tabellen når Covid-19 satte en stopper for
avslutningen av sesongen. Vi viste at det bor mye i dette laget og med påfyll av unge krefter vil det

bare bli enda bedre. På grunn av den sterke plasseringen ble laget ble kronet med opprykk til 2
divisjon i sesongen 20/21! I skrivende stund er vi ubeseiret i 2 divisjon og det er sterkt for et
nyopprykket lag! #Stian
Herrer 2
Likt som Herrer 1 opplevde også dette laget en sterk avslutning på sesongen. Vi fikk med flere unge
spillere som fikk god matching og alle utviklet seg godt. Laget har en god blanding av erfaring og
pågangsmot. Dette har resultert i noen meget gode og underholdende kamper og det ble til slutt så
bra at også dette laget ble kronet med opprykk til 3 divisjon i sesongen 20/21. I skrivende stund er
vi også ubeseiret i 3 divisjon! #Stian
Veteran
Sesongen 19/20 ble avsluttet med gull i Regionscupen og gull i serien i lagets første sesong som
veteraner. Det er sterkt! Her er det mye kvalitet og tilsynelatende spreke kropper. Spillet var til tider
gnistrende og ekstremt gjerrig der det var nødvendig. I skrivende stund er også veteranlaget
ubeseiret! #Henrik
Oslo, 08.03.2021

Elisa Storchi
Morten Lukacs
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Sigbjørn Nerland

Budsjett, regnskap, balanse og beretning til regnskapet 2020, Østensjø IBK
Budsjett og regnskap 2020
Beskrivelse
Inntekter
Sponsorinntekter avgiftsfri
Fra egne arrangementer
Salg matriell avgiftsfritt (Utstyr til spillere)
Støttemedlemsskap
Offentlig tilskudd (NIF, LAM, NBF)
Andre tilskudd (Momsrefusjon NIF)
Medlemskontingent
Spilleravgift (til utgifter utover materiell, lisenser,
dommerregninger og egenandeler CUP)
Lisenser
Egenandeler CUP-deltagelse
Andre inntekter (Grasrot, bingooverskudd)
Diverse inntekter
Renteinntekter
Totale inntekter
Utgifter
Innkjøp av materiell (treningsutstyr, keeperutstyr,
medisinbager)
Kontingent, årsmøte, medieavgift (OBR/NBF)
Deltakeravgift (seriespill + NM)
CUP-deltagelse
Kursutgifter
Spillerlisenser
Overganger
Dispensasjonsavgift
Dommerutgifter
Kontorrekvisita
Annen kontorkostnad (omkostninger bank,
domene, forsikring, kopiering/trykking)
Gaver/premier
Diverse kostnader
Oppgjør egne arrangementer
Totale utgifter
Overskudd/Underskudd

Post

Regnskap
2019

Budsjett
2020

3120
3210
3212
3250
3400
3470
3921

6000,00
34849,10
39490,00
2900,10
86777,00
26090,00
34493,00

15000
40000
88000
3000
90000
28000
36000

10027,80
19003,49
38193,00
5294,41
88481,00
32046,00
37001,41

3925

49179,00

50000

48345,00

3930
3950
3961
3999
8040

73525,00
44390,00
279509,00
7470,00
262,68
684934,88

90000
38000
280000
12000
400
770400

62070,00
36000,00
368543,70
8444,35
171,14
753621,30

4200

96829,55

300000

46715,24

4222
4223
4224
4240
4250
4410
4480
5160
6800

8862,40
124500,00
13136,00
3500,00
108060,00
3000,00
1200,00
71700,00
0,00

9000
130000
25000
10000
100000
5000
1500
75000
500

4550,00
74900,00
7805,00
1000,00
85800,00
3000,00
900,00
47800,00
0,00

6890

5524,25

6000

7055,75

7420
7790
7791

14269,50
9016,00
38309,00
497906,70
187028,18

25000
14000
35000
736000
34400

31028,00
16838,00
19006,00
346397,99
407223,31

Balanse 2020
Egenkapital DNB 31.12.19, konto 1503.81.00251
Overskudd i regnskapet 2020
Gjeld per 31.12.2021
Eiendeler per 31.12.2021
Sum

604886,67
407223,31
0,00
0,00
1012109,98

Egenkapital DNB 31.12.20, konto 1503.81.00251

1012109,98

Avvik

Regnskap
2020

0,00

Beretning til regnskap 2020
Regnskapet for 2020 er ført ved å følge transaksjonene fra de månedlige kontoutskriftene fra klubbens konto
1503.81.00251. Kontoutskriftene befinner seg i perm merket "Regnskap 2020, perm 1" i omvendt rekkefølge
(januar 2020 ligger bakerst, desember 2020 ligger fremst). På kontoutskriftene er alle transaksjonene merket
med bilagsnummer. Bilagene finnes i permene merket "Regnskap 2020, perm 1" og "Regnskap 2020, perm 2",
også i omvendt rekkefølge (bilag 1 ligger bakerst i perm 1, siste bilag (661) ligger fremst i perm 2).
Styret er klar over at det foreligger over 600 bilag og at klubben dermed skulle ha benyttet et elektronisk
regnskapssystem. Da klubben, fra 2021, har tatt i bruk elektronisk medlemsregister hvor medlemskontingent og
spilleravgift vil bli innkrevd, vil antall bilag reduseres betraktelig. Styret har i tillegg bestemt at hver spiller skal
betale sin lisens direkte til Bandyforbundet, noe som vil gi ytterligere redusert antall bilag.
Det finnes lagkasser i klubben for flere lag. Disse har ikke blitt inkludert i klubbens økonomi, men egne regnskap
per lag er levert klubben separat. I henhold til NIFs regler skal all økonomi tilknyttet alle lag være tilknyttet
klubben. Grupper og lag i klubben har ikke anledning til å ha egne bankkonti. Fra 2021 vil lagkasser bli fjernet og
inkludert i klubbens regnskap.
Videre er regnskapet ført elektronisk i denne Excel-filen. Det er en fane for hver Post (i henhold til idrettens
kontoplan og valg gjort for budsjett 2020). På hver fane er det: bokført dato i henhold til kontoutskriftene,
beskrivende tekst, hvem det er betalt til og hvilken konto det er betalt fra, beløp samt henvisning til bilag. Det
er også en sum øverst på hver side som automatisk hentes inn på den første fanen "Budsjett og regnskap 2020".
Kun kommentarer til poster med større avvik mellom budsjett og regnskap vil bli gitt her:

Kommentarer til inntekter:
Post 3120 Sponsorinntekter avgiftsfri: Inntektene er lavere enn budsjettert da det ikke kom inn så mye penger
via Sponsor Suksess som vi antok.
Post 3210 Fra egne arrangementer: Inntektene er betraktelig lavere enn budsjettert da store deler av seriespillet
for vår og høstsesongen 2020 ble avlyst pga. korona-pandemien. Herav reduserte inntekter i form av billetter og
salg av kaffe/kaker. Det ble fra høsten 2018 besluttet i styret at alle inntekter fra egne arrangementer skal
fordeles på de bidragende lagene. Herav er utgiftene i post 7791, også lavere enn budsjettert.
Post 3212 Salg av materiell avgiftsfritt (Utstyr til spillere): Budsjettet ble satt opp med beregning av 300 kr fra
125 betalende medlemmer = 37 500 kr. I tillegg ble det antatt en inntekt fra Stiftelsen DNB hvor vi har fått tildelt
50.000 kr til drakter. Disse utbetales imidlertid ikke før draktene er kjøpt. Klubben har ikke kjøpt inn draktene
per 31.12.2020. Beløpet mangler derav i inntektsposten.
Post 3930 Lisenser: Inntekten er noe lavere enn budsjettert da flere spillere har vært avventende til å betale
spilleravgift (som inkluderer lisens) med begrunnelse av at seriespillet for seniorer ikke har kommet i gang
grunnet korona-pandemien.
Post 3961 Andre inntekter (Grasrot, bingooverskudd): Inntekten er betraktelig høyere enn budsjettert da
klubbens inngåtte avtale som mottaker av Bingooverskudd innbringer mye høyere verdier enn antatt ved
budsjettering.

Kommentarer til utgifter:
Post 4200 Kjøp av materiell (treningsutstyr, keeperutstyr, medisinbager): Budsjettet var satt opp for å inkludere
innkjøp av nye drakter i 2020 (anslått til 160 000 kr), men dette er ikke gjennomført. I tillegg ble det kjøpt inn
mindre annet utstyr enn antatt grunnet korona-pandemien (lav aktivitet/ slitasje på eksisterende utstyr, stengte
haller og avlyst seriespill).
Post 4222 Kontingent, årsmøte, medieavgift (OBR/NBF): Kostnaden er lavere enn budsjettert grunnet
manglende reiseregning(er) i forbindelse med årsmøte(er) i krets og forbund (ble avholdt digitalt pga. koronapandemien).

Post 4223 Deltakeravgift (seriespill + NM): Kostanden er lavere enn budsjettert da seriespill for seniorer samt
NM ble avlyst grunnet korona-pandemien.
Post 4224 CUP-deltagelse: Kostanden er lavere enn budsjettert da CUP-er ble avlyst grunnet korona-pandemien.
Post 4240 Kursutgifter: Kostanden er lavere enn budsjettert da eventuelle aktuelle kurs ble avlyst grunnet
korona-pandemien.
Post 4250 Spillerlisenser: Utgiften er noe lavere enn budsjettert da flere spillere har vært avventende til å betale
spillerlisens med begrunnelse av at seriespillet for seniorer ikke har kommet i gang grunnet korona-pandemien.
Årsaken til at det benyttes mer penger til utbetaling av lisenser, sett i forhold til inntekt lisenser (post 3930), er
at klubben betaler spillerlisens som kompensasjon til spillende trenere og for barn av styremedlemmer eller
trener som ikke spiller selv. I tillegg dekkes mellomlegget i lisens opp til seniornivå for alders-bestemme spillere
som skal spille på seniornivå.
Post 4410 Overganger: Færre nye spillere enn antatt har meldt overgang til oss i 2020. Herav er forbruket lavere
enn budsjettert.
Post 5160 Dommerutgifter: Kostanden er betraktelig lavere enn budsjettert da seriespill ble avlyst grunnet
korona-pandemien.
Post 6890 Annen kontorkostnad (domene, kopiering/trykking): Den økte utgiften skyldes opprettelse av nye
domener for klubben.
Post 7420 Gave/ Premier: Økte utgifter pga. utvidet bruk av ungdommer, som kompenseres økonomisk, som
trenere for de yngste lagene.
Post 7791 Oppgjør egne arrangementer: Se kommentar til post 3210.

Det er generelt noe lavere inntekter i de fleste postene på inntektssiden, men den ekstra inntekten i post 3961
i form av bingooverskudd justerer for dette. Det er de betraktelig lavere utgiftene, som i hovedsak kan tilskrives
de redusert aktivitet ifm. Korona-pandemien, som gir et total-overskudd i regnskapet for 2020 på 407.217,43 kr.
Klubben hadde videre et overskudd på bankkonto fra 2019 på 604.886.67 kr, som ble videreførtført til 2020.
Totalt overskudd per 31.12.20 er derav, ifølge regnskapet = 1.012.109,98 kr.
Årsoppgaven for klubbens konto 2020, viser et overskudd på 1.012.109,98 kr og dermed et avvik på 0,00 kr.

07.02.2021, Irene Lundby

Styrets signaturer

Morten Lukacs

Sigbjørn Nerland

Irene Lundby

Elisa Storchi
Elisa Storchi

Anne Wike

Tom-Erik Valsø

Helen Daleng

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Styret foreslår ingen endring av medlemskontingent for kalenderåret 2021.
Vi minner om at medlemskontingenten følger kalenderåret og all aktivitet inneværende år medfører
plikt til å betale medlemskontingent.
Forslag til vedtak: Foreslått medlemskontingent på 200 kr vedtas
Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgiften for den kommende sesongen 2021/22. Styret har
allerede bestemt at treningsavgiften vil bli redusert fra nåværende 1000kr. Årsak til endringen er at
inneværende sesong 2020/21 ble en meget begrenset og redusert sesong for våre aktive medlemmer,
både med hensyn til trening og kamper på grunn av smitteverntiltak for korona. I tillegg så er det
tilstrekkelig kapital i klubben som ønskes fordelt som et gode til alle spillerne.
Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgiften for sesong 2021/22
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Budsjett Østensjø IBK 2021
Bekrivelse

Post

Inntekter
Sponsorinntekter avgiftsfri
Fra egne arrangementer/Lagkasser inkludert skyggeregnskap
Salg materiell avgiftsfritt (Utstyr til spillere)
Offentlig tilskudd (NIF, LAM, NBF)
Andre tilskudd (Momsrefusjon NIF)
Medlemskontingent
Spilleravgift (til utgifter utover materiell og egenandeler CUP)
Egenandeler CUP-deltagelse
Andre inntekter (Grasrot, bingo)
Diverse inntekter
Renteinntekter
Totale inntekter
Utgifter
Innkjøp av materiell (treningsutstyr, keeperutstyr, medisinbager)
Kontingent, årsmøte, medieavgift (OBR/NBF)
Deltakeravgift (seriespill + NM)
CUP-deltagelse
Kursutgifter
Spillerlisenser
Overganger
Dispensasjonsavgift
Dommerutgifter
Annen kontorkostnad (omkostninger bank, domene, forsikring)
Gaver/premier/kompensasjoner
Diverse kostnader
Utbetaling til lag fra lagkasser
Totale utgifter
Overskudd/Underskudd
Styrets signaturer:
Morten Lukacs
Elisa Storchi

Elisa Storchi

Sigbjørn Nerland
Anne Wike
Tom-Erik Valsø
Helen Daleng
Irene Lundby

Budsjett
2021

3120
3210
3212
3400
3470
3921
3925
3950
3961
3999
8040

10 000
65 000
75 000
90 000
34 000
40 000
25 000
12 500
300 000
8 000
200
659 700

4200
4222
4223
4224
4240
4250
4410
4480
5160
6890
7420
7790
7791

250 000
9 000
140 000
25 000
5 000
30 000
3 000
1 200
50 000
6 000
30 000
15 000
40 000
604 200
55 500

Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Klubbens organisasjon består av årsmøtet, styret, kontrollutvalg og valgkomité.
Forslag til vedtak: Foreslått organisasjonsplan vedtas
Sak 14 Foreta følgende valg
Valgkomitéens forslag til Østensjø Innebandys styre og roller for 2021-22 for årsmøte 22. mars.
Valgkomitéen har bestått av Ole Petter Hobberstad, Gro Christensen, Hanne Krog og Jorun Holtet
Øverby.
14.1 Styret
Leder Morten Lukacs (ikke på valg) – 1 år
Styremedlem Anne Wike (ikke på valg) – 1 år
Styremedlem Sigbjørn Nerland (ikke på valg) – 1år
Nestleder Elisa Storchi (på valg)– 2 år
Styremedlem Helen Daleng (på valg) – 2 år
Styremedlem Tom-Erik Valsø (på valg) -2 år
Styremedlem Irene Lundby (på valg) – 2 år
Varamedlem Christian Fahlstrøm, Ny – 1år
Forslag til vedtak: Elisa Storchi velges som nesteleder for 2 år
Forslag til vedtak: Helen Daleng, Tom-Erik Valsø, Irene Lundby velges som styremedlemmer for 2 år
Forslag til vedtak: Christian Fahlstrøm velges som varamedlem for 1 år
14.2 Kontrollutvalg
Stian Lilleaas (gjenvalg) – 1 år
Bjørnar Brenne (ny) – 1 år
Varamedlem, Selman Aydin (ny) – 1 år
Forslag til vedtak: Stian Lilleås og Bjørnar Brenne velges til medlemmer av Kontrollutvalget for 1 år og
Selman Aydin velges som varamedlem for 1 år.
14.3 Representanter til ting og møter
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene
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14.4 Valgkomité:
Styret innstilling til Valgkomité:
Leder Ole Petter Hobberstad (på valg) - 1 år
Medlem: Gro Christensen (på valg) – 1 år
Medlem: Hanne Krog (på valg) - 1 år
Varamedlem: Jorun Holtet Øverby - 1 år
Forslag til vedtak: Ole Petter Hobberstad velges som leder av Valgkomitéen for 1 år
Forslag til vedtak: Gro Christensen og Hanne Krog velges som medlemmer av Valgkomitéen for 1 år
Forslag til vedtak: Jorun Holtet Øverby velges som varamedlem av Valgkomitéen for 1 år
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