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Til medlemmer i Østensjø Innebandyklubb  
Oslo, 14.mars 2022 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Østensjø IBK 2022 
 
Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.01.2022. Årsmøtet avholdes den 24.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 forretningsorden 
Sak 6:  Godkjenne innkallingen 
Sak 7:  Godkjenne saklisten 
Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 
Sak 9:  Behandle 

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  

Sak 10: Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
Sak 11: Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

 Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 14: Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem 
b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
d. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem 

Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet.  

Vedlagt følger følgende dokumenter: 
 

Styrets forslag til forretningsorden Styrets forslag til budsjett 
Idrettslagets årsberetning Styrets forslag til organisasjonsplan  
Regnskap i revidert stand Valgkomiteens innstilling 
Kontrollutvalgets beretning 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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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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Til medlemmene i Østensjø Innebandyklubb 
Oslo, 24.01.2022 

Årsmøte i Østensjø Innebandyklubb 2022 
Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Østensjø Innebandyklubb 24.mars 2022 kl. 18.00 på Teams. 
 
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 10. mars 2022 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, ostensjoibk.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   



Årsberetning Østensjø Innebandyklubb 2021 
Styrets sammensetning 
Styreleder:  Morten Lukacs  
Nestleder:   Elisa Storchi 
Styremedlemmer:  Helen Daleng 
   Irene Lundby 
   Sigbjørn Nerland 
   Tom-Erik Valsø 
   Anne Wike (t.o.m. 11.08.2021)  

Christian Fahlstrøm (f.o.m 11.08.2021) 
Varamedlem:  Christian Fahlstrøm (t.o.m 11.08.2021) 
 
Kontrollutvalg 
Stian Lilleaas og Bjørnar Brenne 
Varamedlem: Selman Aydin  
 
Valgkomité 
Leder: Ole Petter Hobberstad 
Medlemmer: Hanne Krog og Gro Christensen 
Varamedlem: Jorun Holtet Øverby 
 
 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Styrets arbeid 
Det har blitt avholdt 16 styremøter i 2021 og disse har hovedsakelig blitt gjennomført digitalt. Korona-
pandemien har, også i 2021, påvirket styrets arbeid der 55 saker har blitt behandlet. Styret har jobbet 
mye med retningslinjer for Covid-19 og det har vært mange endringer i løpet av året, som har påvirket 
våre lag. 
 
Det har vært gjennomført en omfattende prosess med overgang til et fullstendig elektronisk 
medlemsregister i KlubbAdmin, som benyttes for å fakturere medlems- og treningsavgifter. Det har også 
blitt ryddet opp i medlemsregisteret, men denne jobben er enda ikke fullført. 
 
Med bakgrunn i koronapandemien, som hadde påvirket trening og kamptilbudet for våre spillere på alle 
lag i sesongen 2020/21, så ønsket styret å redusere treningsavgiften for samtlige spillere for sesongen 
2021/22, noe som årsmøtet også vedtok. Treningsavgiften ble bestemt til å være 500kr. 
 
Styret besluttet i juni at klubben skulle delta i eliteserien for damer. Det var planlagt at en 
kvalifiseringsrunde til eliteserien skulle gjennomføres under våren 2021, men dette ble ikke aktuelt pga. 
korona-pandemien. Under årsmøtet for innebandyseksjonen i juni 2021, ble det vedtatt at Østensjø IBK 
og to andre klubber skulle få mulighet til å delta i eliteserien for kvinner. Med kort svarfrist, vedtok styret 
at klubben skulle delta i eliteserien for kvinner og at kostnaden for serieavgift og dommerutgifter for den 
første sesongen, skulle dekkes av klubben slik at det ville bli muligheter for å stille lag. Elitelaget måtte 
selv dekke kostnader i forbindelse med reise til kamp utenbys. Det ble ingen endring i treningsavgift for 
spillere på elitelaget denne sesongen til tross for høyere kostnader for deltakelse i eliteserien. 
 
Klubben fikk også i løpet av høsten 2021 avsluttet prosjektet med nye drakter til våre spillere. For de 
yngste spillerne, ble det kjøpt inn draktsett via produsent i Kina. Det ble utfordrende å få laget drakter for 
samtlige lag, ettersom pandemien påvirket produksjonen, og klubben ønsket å finne en annen leverandør. 



Klubben har laget en samarbeidsavtale med Bandysport AS som har levert drakter til våre ungdomslag og 
seniorlag. Klubben fikk tilskudd til nye spillerdrakter for aldersbestemte lag fra Sparebankstiftelsen. 
 
Økonomi 
Det er god økonomi i klubben, men inntekter fra lotteriaktiviteter som bingo, bortfalt fra sommeren 2021, 
pga stengt bingolokale. 
 
Aktivitet 
Slutten av sesongen ble avsluttet med innendørs trening for aldersbestemte lag. Perioden januar - juni 
2021, var preget av mange nedstengning og restriksjoner for innendørs trening og det ble heller ikke spilt 
noen kamper. Våre lag måtte gjennomføre mange utendørs treninger og fikk ikke trent spesifikt på 
innebandy.  
I august var det oppstart for treninger for elitelaget for damer, som resten av sesongen var upåvirket av 
restriksjoner pga. toppidrettsprotokollen. Elitelaget kunne derfor trene og spiller kamper som normalt. 
 
Utover høsten, så ble det noen få kamper for våre seniorlag på breddenivå og aldersbestemte lag på 
ungdomsskolealder før det igjen ble nedstengning pga. korona pandemien før jul.  
 
 
Medlemsoversikt 
Klubben hadde pr 31.12.2021, 200 medlemmer og tabellen under viser medlemsoversikt fordelt på kjønn 
og alder. 
 

Alder Menn Kvinner 

0-5 0 0 

6-12 35 20 

13-19 25 44 

20-25 2 1 

26- 45 28 

Totalt 107 93 

 
Dommere 
Disse har representert klubben på dommersiden som dommere eller observatører: 
Noah Henriksen, Anders Henriksen, Frank Taaje, Henrik Diedrichsen Østeby, Jon Åge Meller og Stig 
Ramberg, Bjørn Einar Rønningen og Inge Haug. 
 
Klubben har ved utløpet av 2021 åtte dommere. En dommer har trådt til side, og tre nye er kommet til. 
Disse er en ny rekruttering av en ungdom, en som har begynt å dømme igjen og en som har meldt 
overgang til Østensjø IBK. Antall kamper for dommerne har vært varierende pga. koronaepidemien. OABR 
har ikke gjennomført åpne dommerkurs siden 2019 på grunn av pandemien. Rekruttering av dommere vil 
ha prioritet når opplæringen starter igjen. Minimumsalder for å dømme er 15 år. 
 
Representasjon og verv 
Sigbjørn Nerland, Elisa Storchi og Morten Lukacs: Årsmøte Oslo og Akershus Bandyregion (OABR) samt 
Årsmøte innebandyseksjonen 
 
Henrik D. Østeby, Bandyforbundet, Ankeutvalget 
Ingvild Ruud, OABR Seksjonsstyret og Ungdom og utviklingskomiteen 
Christian Raanees, OABR, Ungdom og utviklingskomiteen  



ÅRSBERETNING KLUBBENS LAG: 

G7  
Østensjø gutter født 2014/15 trener torsdager i gymsal på Østensjø skole og har blitt trent av Markus 
Randøl og Einar Andreassen.  Vi startet høsten 2021 med 7-8 deltagere og har i løpet av tiden frem til i 
dag vokst til ca 15 medlemmer der de fleste tilhører 2014 kullet. Oppmøte på treningene varierer noe, 
men vi pleier å ha 10 stk +/- på hver trening. Vi har egen Spondgruppe der det er registrert 19 medlemmer, 
men ikke alle disse er aktive/reelle. Det er nå en prosess med å få strukturert medlemmer/deltagere slik 
at alle som er med har meldt seg inn i klubben, og de som ikke lengre er med blir slettet fra gruppa. Per i 
dag så har vi litt glidende samarbeid om oppgavene fordelt mellom trenerne og lagleder Ingrid-Anne 
Willumsen. Så langt har vi kun gjennomført treninger og ikke deltatt i noe form for kamp/serie- eller 
cupspill, men er nå i gang med å få på plass påmelding til cuper utover våren. Fra start i høst og frem til i 
dag synes jeg stemningen i laget har vært god. Alle fungerer godt sammen. Utover vårparten vil også 
ungdomstrenere bidra på treningene. 
 
G9 
G9-laget, som vi kaller oss denne sesongen, har 22 spillere pr. februar 2022. Antallet har variert litt men 
det har for det meste ligget i overkant av 20 gjennom hele året. Noen slutter, men nye kommer til. Vi har 
trent en gang i uken i Bøler Flerbrukshall, kl 16-17 på tirsdager.  Det har passet godt for AKS-elevene på 
Bøler skole, men litt mer komplisert for de som går på andre skoler i bydelen. Hovedvekten av spillerne 
er født i 2012, men vi har også noen som er født i 2011 og i 2013. Vi deltok på de tre minirundene som 
ble arrangert i fjor høst, med to lag i hver minirunde. På den første minirunden måtte vi dele oss på to 
ulike haller, men vi fikk til det også. Det ble gjennomført en dugnad ved å selge skrapelodd i Spond, og vi 
fikk inn veldig mye penger til lagkassen på kort tid. Laget trenes og ledes av Jon Hagbartsen, Sindre Ness 
og Björn Jivhem.  
 
G12 
Gutter 12 har for tiden 15 spillere og har utviklet seg til en gruppe av fin størrelse. Med få unntak består 
gruppen av gutter født i 2009. Maria Fransson er hovedtrener, mens Anette Marie Berg og Marius Dybdahl 
er hjelpetrenere. Lagleder er Stefan Magnus Landrø. Laget spiller i 2. divisjon, og ligger for tiden midt på 
tabellen. På grunn av korona har naturlig nok en del kamper blitt utsatt, men disse vil blitt tatt igjen i løpet 
av våren. 
  
G14-G15 
Ved utgangen av 2021 var det 17 spillere fordelt på G14 (1 f. 2009, 1 f. 2008 og 13 f. 2007) og G15 (1 f. 
2006 og 1 f. 2005) lagene. 
Vi har meldt på ett G14- og ett G15-lag i seriespillet for sesongen 2021-2022. G14-laget har bestått av 
spillerne født 2007-2009. På G15-laget har spilt guttene født 2006-2009 og to jenter født 2006. Per 
desember 2021 er G14-laget ubeseiret i sin gruppe og har kommet videre i regioncup. Mange kamper har 
blitt utsatt på grunn av pandemien spesielt i G15-serien. Det er i denne serien flest lag har trukket seg, 
kamper har blitt avlyst og gruppene i serien blitt slått sammen i løpet av vinteren. Både G14- og G15-laget 
vårt har klart å stille til alle kampene til tross for en del fravær. Vi har ikke kunnet delta på noen cup på 
grunn av pandemien. Treningene har blitt ledet av Johannes Christensen, Selman Aydin og Anders 
Henriksen. Johannes og Selman har hatt ansvar for G14, mens Anders har hatt ansvar for G15. Laglederne 
har vært Elisa Storchi, Steinar Skomedal og Marte Brekke. I forbindelse med hjemmekamper har foresatte 
bidratt med jobbing i sekretariat og vakt/billettsalg ved inngangen. På en del kamper ble det ikke solgt 
kake og kaffe på grunn av pandemien. 
  



G19 
G19-laget ble trukket før seriestart pga. mangel på spillere og spillere ble overført til seniorlag 
 
Herrer 1 og Herrer 2 
Herrelagene teller pt. 25 aktive spillere og 5 på langtids skade eller pause. Alderen spenner mellom 15 og 
59 år! Vi har opplevd noe frafall av spillere av forskjellige årsaker, men vi har også fått tilført 4 nye spillere 
som har bidratt positivt. Vi har trent 2 økter i uken så lenge det ikke har vært Covid restriksjoner. 
Det er påmeldt 2 lag i serie, der H1 debuterer i 2 divisjon og H2 spiller i 4 divisjon. I skrivende stund ligger 
H1 på 3 plass i 2 divisjon etter 7 kamper spilt. H2 ligger på 3 plass i 4 divisjon etter 6 kamper spilt. Det er 
gode prestasjoner og viser at det bor mye i denne spillergruppen! H1 og H2 trenes av Stian Lilleaas. Henrik 
er med som lagleder. 
 
Old Boys: 
Her er det sosiale i høysetet, men når vi går ut på banen går vi sammen for seieren. Vi skulle egentlig stil 
lag i veteranklassen for hvor vi både er regjerende cup- og seriemester. På grunn av at herrelagets suksess 
med opprykk til 2.divisjon måtte vi i stedet stille i Old Boys-klassen. Det er flere av «gamlegutta» som også 
spiller på herrelaget, og vi kan da iflg regelverket ikke spille veteran. På grunn av restriksjoner har vi 
foreløpig kun spilt 4 seriekamper og ligger på en foreløpig 4.plass. Vi er også klare for kvartfinalen i 
regioncupen. 15 mann har representert klubben her. Laget har vært ledet av Henrik  
 
Jenter 2013-2015 (minirundelag) 
Vi startet sesongen med 7-8 spillere. 2 j 2013, 3 2014, 3 2015. Vi har spilt en minicup, og planlegger flere 
etter hvert som restriksjonen letter. Kalle er flink til å finne cuper. Etter hvert har det kommet flere til.  Vi 
har nå fått 5-6 nye jenter. De er i hovedsak 2015 jenter.  
Det er et stort sprik i gruppen ferdighetsmessig.  Vi ønsker en oppdeling av gruppen, der 2012, 2013 og 
kanskje et par 2014 jenter trener sammen i en gruppe, og resten trener sammen i en annen. Vi tenker at 
det vil bli lettere å finne gode øvelser, og at kvaliteten på treningene kan øke.  
Treningene har blitt ledet av Isak Skomedal Dysthe og av Steinar Skomedal.  Andreas Storchi Høgåsen har 
kommet til etter dette.  Vi synes vi har hatt gode treninger, med god struktur og god balanse mellom lek 
og teknikktrening. De flinkeste jentene har kanskje kjedet seg litt.Planen fremover er at det er Isak og 
Andreas som skal lede gruppen med de yngste jentene, så skal Isak og Sofia Storchi Høgåsen lede 
treningene med de eldste.  Steinar og lagleder Kalle kan bidra hvis det er behov for det.  Vi må prøve oss 
litt frem, og kanskje ha litt fleksibilitet i gruppene…..  
 
Jenter 2010-2011 
Vi har hatt jevn medlemsmasse i 2021, med 2 nye spillere og 2 som har sluttet. Vi er nå 10 spillere på 
laget. I tillegg har 4 jenter født 2012 kommet med i 2022.  
De fleste av våre spillere går på Oppsal skole, men vi har også jenter fra Godlia og Ekeberg skoler. Lagleder 
og hovedtrener er Christian Fahlstrøm. Anders Lindvik, Frode Christiansen og Kjetil Håkelien er 
assisterende trenere.  
Laget har hatt to treninger i uken, og har vært mindre påvirket av smitteverntiltak i Oslo, siden vi har gått 
under aldersgrensen. Vi har spilt i alle minirunder, og har gjennomført fellestreninger og treningskamper 
med Nittedal J11. 2012-jentene vil spille minirunde som J9. 
 
Østensjø Jenter 2008-2009 
Vi har hatt en veldig god rekruttering i 2021, med 8 nye spillere! 4 spillere har sluttet, så vi er nå 14 på 
laget.  
De fleste av våre spillere går på Oppsal skole, men vi har også jenter fra Godlia, og Skøyenåsen skoler. 
Christian Fahlstrøm er lagleder og hovedtrener, og Kåre Stokke assisterende lagleder og trener. Laget har 
hatt tre treninger i uken, og har vært lite påvirket av smitteverntiltak i Oslo fordi vi har gått under 
aldersgrensen.  
Vi spiller seriespill i OABR J13, mot Tunet, Nittedal og Sarpsborg. Vi har også deltatt på Plankecup i 

Fredrikstad, og Jenter innebandy på Ekeberg, hvor vi var med og arrangerte. Vi har et godt forhold til 



de andre lagene på J12 og J13-nivået, har hatt fellestreninger med Tunet samt spilt treningskamp mot 
Monolitten J12. 
 
Østensjø J17/19  
 Det er 24 spillere på J17/19 i spennet 2007-03 ved inngangen av 2021. Noen har falt ifra fra den tidligere 
gruppen og nye har tidligere spilt i Tunet og Holmlia. Flere deltar og på kamper for D2 og Elite. Vinteren - 
Våren 2021 var det felles utetreninger 3 ganger i uken på Haraløkka. 26 mai kunne det trenes inne igjen.  I 
august var det treningsleir på Hamar.  Høsten 2021 startet serien opp igjen hvor enkelte kamper har blitt 
flyttet grunnet Covid. 5 kamper er spilt frem til årsslutt. Laget har høsten 2021 hatt 2 treninger i uken, 
tirsdag og fredag. Trening og kamper har vært ledet av Anne Wike, Bård Sundar og Vidar Bergersen. Ole 
Petter Hobberstad har bidratt som lagleder. I 2022 er det håp for å delta på cup igjen. Påmeldt både NM 
og MUC cup som vi har deltatt på tidligere. 
 
Dame elite 
Senior kvinner spilte ingen kamper i vårsesongen 2021 på grunn av koronarestriksjonene. Våren 2021 ble 
det foreslått fra forbundet å gjennomføre et kvalifiseringsspill mellom vinnerne av de tre regionserien 
under eliteserien i 2020. Dette ble stadig skjøvet frem i tid, da restriksjonene ikke ble opphevet. På 
innebandyreseksjonen årsmøte 13.6.2021 var det et forslag om å invitere alle de tre lagene til eliteserien. 
Dette ble vedtatt, og vi takket ja til invitasjonen, og sendte søknaden om eliteserielisens 17.6.2021. Vi har 
hatt kort tid på oss til å bygge opp en organisasjon som kreves, og få arrangementene opp til det nivået 
som kreves. Det ble spilt ni seriekamper før jul, og vi vant eller tok poeng i tre av disse. Hjemmekampene 
våre har vært godt besøkt. 28 spillere har betalt eliteserielisens. 22 av disse har signert kontrakt med 
klubben. Trenere er Tore Kværnerud og Stig Ramberg som kom fra Gjelleråsen og Tunet før sesongen. 
Sportslig leder er Anne Wike. Sigbjørn Nerland og Hans Geir Aaslie er lagledere. Bård Sundar er 
hjelpetrener sammen med Anne Wike og Ingvild Ruud som også er spillere. Sigbjørn Nerland er også 
arrangementsansvarlig. Medisinsk ansvarlig er Ulf Aasheim.  Helgen 11.9.2021 – 12.9.2021 var laget på 
samling på Espa, med innlagt treningskamp mot Ullensaker Kisa.  
 
Old girls 
Vi har hatt treningene på Skullerud skole. På grunn av restriksjoner på trening for voksne på 
breddeidretten, så var årets første trening onsdag 18. august. Vi har hatt fine treninger frem til desember 
da det kom nye restriksjoner. På treningene har vi vært mellom 4 og 8 stykker. Vi har ikke spilt kamper og 
var ikke påmeldt serien.  
Vi trener oss selv, så vi har ingen trener. Elisa og Randi er lagleder. Utover høsten startet vi frivillig 
løpetreninger på mandager, hvor vi har vært mellom 2 og 5 stykker.  
 
 
Oslo, 11.03.2022 
 
 
 
 
Morten Lukacs    Elisa Storchi     Christian Fahlstrøm 
 
 
 
 
Irene Lundby     Helen Daleng    Tom-Erik Valsø  
 
 
 
 
Sigbjørn Nerland  

Type text here

           Elisa Storchi



Budsjett, regnskap, balanse og beretning til regnskapet 2021, Østensjø IBK 

Budsjett og regnskap 2021     

Beskrivelse Post 
Regnskap 

2020 
Budsjett  

2021 
Regnskap 

2021 
 

Inntekter          

Sponsorinntekter avgiftsfri 3120 10 028 10 000 90 000  

Fra egne arrangementer/Lagkasser inkludert skyggeregnskap 3210 19 003 65 000 107 256  

Salg materiell avgiftsfritt (Utstyr til spillere) 3212 38 193 75 000 75 700  

Støttemedlemskap 3250 5 294      

Offentlig tilskudd (NIF, LAM, NBF) 3400 88 481 90 000 111 297  

Andre tilskudd (Momsrefusjon NIF) 3470 32 046 34 000 32 888  

Medlemskontingent 3921 37 001 40 000 37 771  

Spilleravgift (til utgifter utover materiell og egenandeler CUP) 3925 48 345 25 000 25 450  

Lisenser 3930 62 070      

Egenandeler CUP-deltagelse 3950 36 000 12 500 12 725  

Andre inntekter (Grasrot, bingo) 3961 368 544 300 000 61 760  

Diverse inntekter 3999 8 444 8 000 101  

Renteinntekter 8040 171 200 0  

Totale inntekter   753 621 659 700 554 950  

Utgifter          

Innkjøp av materiell (treningsutstyr, keeperutstyr, 
medisinbager) 

4200 46 715 250 000 387 993  

Kontingent, årsmøte, medieavgift (OBR/NBF) 4222 4 550 9 000 2 500  

Deltakeravgift (seriespill + NM) 4223 74 900 140 000 105 850  

CUP-deltagelse 4224 7 805 25 000 9 500  

Kursutgifter 4240 1 000 5 000 700  

Spillerlisenser 4250 85 800 30 000 4 760  

Overganger 4410 3 000 3 000 14 250  

Dispensasjonsavgift 4480 900 1 200 300  

Dommerutgifter 5160 47 800 50 000 32 400  

Kontorrekvisita 6800 0      

Annen kontorkostnad (omkostninger bank, domene, forsikring) 6890 7 056 6 000 7 530  

Gaver/premier/kompensasjoner 7420 31 028 30 000 67 000  

Diverse kostnader 7790 16 838 15 000 5 723  

Utbetaling til lag fra lagkasser 7791 19 006 40 000 21 182  

Totale utgifter   346 398 604 200 659 688  

Overskudd/Underskudd   407 223 55 500 -104 738  

      

   
 

  

Balanse 2021    
 

 

Egenkapital DNB 31.12.20, konto 1503.81.00251   1 012 110  
 

Overskudd/Underskudd 2021   -104 738  
 

Gjeld per 31.12.2021   0   

Eiendeler per 31.12.2021   0   

Sum   907 372  
 

 
  

  
 

Egenkapital DNB 31.12.21, konto 1503.81.00251   907 372  
 

     
 

Avvik   0  
 

 

 



Beretning til regnskapet for 2021  

Regnskapet for 2021 er ført ved å følge transaksjonene fra de månedlige kontoutskriftene fra klubbens konto 

1503.81.00251. Kontoutskriftene befinner seg i perm merket "Regnskap 2021" i omvendt rekkefølge (januar 

2021 ligger bakerst, desember 2021 ligger fremst). På kontoutskriftene er alle transaksjonene merket med 

bilagsnummer. Bilagene finnes også i permen merket "Regnskap 2021", i omvendt rekkefølge (bilag 1 ligger 

bakerst i permen, siste bilag (253) ligger fremst i permen).  

 

Klubben har i 2021 benyttet elektronisk medlemsregister for fakturering av medlemskontingent og 

treningsavgift. I tillegg har hver enkelt spiller betalt sin spillerlisens direkte til Bandyforbundet. Dette har redusert 

antall bilag betraktelig, fra over 600 til ca. 250. Alle lagkasser har også blitt overført til klubben og inkludert i 

klubbens regnskap for 2021. 

 

Videre er regnskapet ført elektronisk i egen Excel-fil. Det er en fane for hver Post (i henhold til idrettens kontoplan 

og valg gjort for budsjett 2021). På hver fane er det: bokført dato i henhold til kontoutskriftene, beskrivende 

tekst, hvem det er betalt til/fra, 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 Regnskap Balanse 2021". Kun 

kommentarer til poster med større avvik mellom budsjett og regnskap vil bli gitt her: 

 

Kommentarer til inntekter: 

Post 3120 Sponsorinntekter avgiftsfri: Inntektene er høyere enn budsjettert da klubben fikk Elite Damer etter at 

budsjettet var fastsatt. 85 000 kr av inntektene tilfaller Elite Damer.  

 

Post 3210 Fra egne arrangementer/Lagkasser inkludert skyggeregnskap: Inntektene er høyere enn budsjettert til 

tross for at store deler av seriespillet for aldersbestemte lag vår- og høstsesongen 2021 ble avlyst pga. korona-

pandemien. Normalt ville dette gitt reduserte inntekter i form av billetter og salg av kaffe/kaker. Høyere inntekter 

skyldes kamparrangement for klubbens Elite Dame lag etter at budsjettet var fastsatt. Eliteseriekamper med 

høyere billettinntekter samt kaffe-, kake- og loddsalg er avholdt.  

 

Post 3400, Offentlig tilskudd (NIF, LAM, NBF): Inntektene er høyere enn budsjettert da vi fikk en økning i antall 

aldersbestemte spillere på 15 stk. fra 2019 til 2020.  

 

Post 3961 Andre inntekter (Grasrot, bingooverskudd): Inntektene er lavere enn budsjettert da Norges 

Idrettsbingo AS har vært stengt siden november 2020 og ikke vært i drift i hele 2021. Vi har derav ikke fått 

utbetalinger fra dem som antatt, kun en avsluttende utbetaling fra 4Q 2020. 

 

Post 3999, Diverse inntekter: Inntektene er lavere enn budsjettert da det Ikke vært mange ekstra inntekter 

samtidig som at feilaktige innbetalinger er ført i sine respektive poster og reversert i disse fremfor å bli ført i 

denne posten. Dette gir, totalt sett, et riktigere bilde i regnskapet. 

 

Kommentarer til utgifter: 

Post 4200 Kjøp av materiell (treningsutstyr, keeperutstyr, medisinbager): Utgiftene er høyere enn budsjettert da 

klubben fikk Elite Damer etter at budsjettet var fastsatt samt at det er brukt mer penger på innkjøp av nye drakter 

enn først estimert. Utfordringer med draktproduksjon i Kina, på grunn av korona-pandemien, medførte bytte av 

leverandør til Bandy Sport AS. Det er i tillegg kjøpt flere keeperutstyr-sett, både til aldersbestemte lag samt 

seniorlag.  

 

Post 4222 Kontingent, årsmøte, medieavgift (OBR/NBF): Utgiftene er lavere enn budsjettert da det ikke ble noen 

reiseregning(er) i forbindelse med årsmøte(er) i krets og forbund (ble avholdt digitalt pga. korona-pandemien). 

 

Post 4223 Deltakeravgift (seriespill + NM): Utgiftene er lavere enn budsjettert grunnet trukket lag i seriespillet 

samt at NM 2021 ble avlyst grunnet korona-pandemien. 

 

Post 4224 CUP-deltagelse: Utgiftene er lavere enn budsjettert da CUP-er ble avlyst grunnet korona-pandemien.  



 

Post 4240 Kursutgifter: Utgiftene er lavere enn budsjettert da eventuelle aktuelle kurs ble avlyst eller ikke avholdt 

grunnet korona-pandemien.  

 

Post 4250 Spillerlisenser: Utgiften er lavere enn budsjettert da klubben omstrukturerte sin form for 

kompensasjoner av verv i klubben som tidligere besto i betaling av lisenser. Se post 7420 for utbetaling av 

kompensasjoner. Klubben betaler heller ikke mellomlegget i lisensutgift for juniorspillere som tenger seniorlisens 

mer.   

 

Post 4410 Overganger: Utgiftene er høyere enn budsjettert da det ble meldt flere overganger til oss i forbindelse 

med Elite Damer som ble opprettet etter at budsjettet var fastsatt.  

 

Post 5160 Dommerutgifter: Utgiften er lavere enn budsjettert da seriespill våren 2021 samt deler av seriespillet 

høsten 2021 ble avlyst grunnet korona-pandemien. Utgiftene er allikevel høyere grunnet kamper gjennomført 

for Elite Damer. 

 

Post 6890 Annen kontorkostnad (domene, kopiering/trykking): Utgiften er høyere enn budsjettert da klubbens 

styre har hatt behov for Teams (Idrettens Office 362) for å kunne avholde digitale styremøter.   

 

Post 7420 Gave/ Premier: Utgiften er høyere enn budsjettert da klubben omstrukturerte sin form for 

kompensasjoner av verv i klubben som tidligere besto i betaling av spillerlisenser, ref. post 4250. Kompensasjoner 

er nå ført i denne posten istedenfor 4250. 

 

Post 7791 Oppgjør egne arrangementer: Utgiften er lavere enn budsjettert da det ikke har vært avholdt mange 

cup-er grunnet korona-pandemien. 

 

Konklusjon: 

I hovedtrekk foreligger det en redusert inntekt på om lag 100 000 kr mindre enn budsjettert. Dette skyldes i 

hovedsak den reduserte inntekten i post 3961 i form av uteblivende inntekter fra bingooverskudd. Økte inntekter 

i post 3120 og 3210, i forbindelse med Elite Damer, kompenserer noe for de reduserte inntektene.  

Det er videre økte utgifter med totalt om lag 50 000 kr. Dette tilskrives i hovedsak innkjøp av nye drakter til alle 

klubbens spillere samt beskjeden pengebruk utover dette grunnet korona-pandemien.   

 

Totalt, med lavere inntekter og høyrer utgifter enn budsjettert, foreligger et underskudd i regnskapet for 2021 på 

104 738 kr. Klubben hadde et overskudd på bankkonto fra 2020 på 1.012.110 kr, som ble videreførtført til 2021. 

Totalt overskudd per 31.12.21 er derav, ifølge regnskapet = 907 372 kr.  

Årsoppgaven for klubbens konto 2021, viser et overskudd på 907 372 kr og det foreligger herav et avvik på 0 kr.  

 

29.01.2022, Irene Lundby 

 

Styrets signaturer: 

 

 

 

Irene Lundby    Elisa Storchi    Helen Daleng 

 

 

 

Tom-Erik Valsø    Sigbjørn Nerland    Christian Fahlstrøm 

 

 

 

Morten Lukacs 

           Elisa Storchi



Kontrollutvalgets beretning for 2021 
 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Østensjø Innebandyklubb sin beretning. 

 

 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 
på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte og foreta 
regnskapsrevisjon. 

 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 
det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi har 
gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 
stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 
avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår.  

Balansen viser idrettslagets verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 
dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er 
av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat.   

Regnskapet viser et underskudd på kr 104 738,-, og den frie egenkapitalen er redusert til kr 907 372,-. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 
som framgår av denne beretningen. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til innholdet i det framlagte regnskapet. 



 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 

 

 

 

Oslo, 16. mars 2022 

 

 

_________________________     _________________________ 

Stian Lilleaas       Bjørnar Brenne  
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Sak 10 Behandle innkommende saker  
Styret har forslag til endring av loven til Østensjø Innebandyklubb punkt 11  
Styret ønsker at det skal innføres et nytt punkt 11c. i klubbens lov, med ordlyd: "Fastsette styrets 
honorar". Med å innføre dette punktet i loven, så skal punkt 11c. behandles under årsmøtet.  
Styret kan ikke innvilge honorar til seg selv. Styrets honorar bestemmes på årsmøtet og betales 
etterskuddsvis.  
Størrelse på honorar eller kompensasjon blir ikke fastsatt ved å innføre dette punktet, og må 
bestemmes uavhengig. Dersom det skal vedtas kompensasjon for styret så er det to steg som må 
gjøres uansett.  Det må være et forslag til årsmøtet om kompensasjon til styret og så må det vedtas i 
budsjettsammenheng. Dersom dette blir vedtatt så skal det klart og tydelig skal fremgå i regnskapet 
neste år (og også budsjett) hva som er utbetalt i honorar/kompensasjon til styret.  
 
Endring av lov, slik at årsmøtet hvert år skal bestemme styrets honorar, krever 2/3 flertall. 
 
Forslag til vedtak er at punkt 11 skal ha følgende ordlyd: 
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter 
c. styrets honorar 

 
 
Innkommende saker som behandles under punkt 10, som krever alminnelig flertall. 
Styrets forslag til styrets honorar: 
A. Styret foreslår en kompensasjon på totalt 35000 kr, som baseres på 7 medlemmer, 5 000,- per 
medlem. Styret fordeler kompensasjonen slik de ønsker internt. Flere formelle krav fra idretten har 
medført økt arbeid for styret. 
 
To forslag fra Anne Wike: 
Jeg har to forslag til årsmøtet og det gjelder styrekompensasjon. 
B:  Jeg foreslår at styret får en samlet sum på kr.15000 i kompensasjon og selv fordeler summen ut fra 
hva de selv synes er rimelig til hver enkelt ut fra arbeid nedlagt gjennom året. 
C:  Jeg foreslår at alle styremedlemmer får 2000.- hver i kompensasjon. 
 
Ett forslag Fra Ole Petter Hobberstad 
D: Det skal gis kjøregodtgjørelse for styremedlem som fra sitt hjemsted må kjøre gjennom bomringen 
for å komme på styremøte. Da etter statens satser.   
 
Styret foreslår at det stemmes i følgende rekkefølge for forslagene: A, B, C og D. Dersom et flertall 
bestemmer for alternativ A, faller de øvrige forslagene. Dersom alternativ A ikke får flertall, stemmes 
det over alternativ B, og deretter alternativ C og D etter tilsvarende prosedyre. 
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Sak 11 Fastsette  
11a. Medlemskontingent  
11.a Styret foreslår ingen endring av medlemskontingent for kalenderåret. 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 
 
11b. Treningsavgift eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift 
Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgiften for den kommende sesongen 2022/23.  
Styrets budsjettforslag er basert på at treningsavgiften skal være differensiert for våre medlemmer, 
slik: 
Elitelag: 2000kr 
Seniorlag: 1500kr 
Aldersbestemte lag og mosjonister som ikke spiller kamp: 1000kr 
 
Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgiften for sesong 2022/23 
  

  



Budsjett for Østensjø IBK 2022    

Beskrivelse Post Budsjett 2022 
 

Inntekter      

Sponsorinntekter avgiftsfri 3120 65 000  

- Sponsorinntekter avgiftsfri Bredde 3121 5 000  

- Sponsorinntekter avgiftsfri Elite Damer 3122 60 000  

Fra egne arrangementer 3210 100 000  

- Fra egne arrangementer Bredde 3211 40 000  

- Fra egne arrangementer Elite Damer 3212 60 000  

Offentlig tilskudd (NIF, LAM, NBF) 3400 120 000  

Andre tilskudd (Momsrefusjon NIF) 3470 40 000  

Medlemskontingent 3920 40 000  

Treningsavgift 3930 185 000  

- Treningsavgift Bredde 3931 90 000  

- Treningsavgift Senior 3932 45 000  

- Treningsavgift Elite Damer 3933 50 000  

Andre inntekter (Grasrot, lotterier, bingo) 3960 40 000  

Diverse inntekter 3990 1 000  

Renteinntekter 8040 200  

Totale inntekter   591 200  

Utgifter      

Innkjøp av utstyr 4200 50 000  

Kontingent, årsmøte, medieavgift (OABR/NBF) 4210 5 000  

Deltakeravgift 4220 199 000  

- Deltakeravgift Bredde (Seriespill, NM) 4221 100 000  

- Deltakeravgift Elite Damer (Serieavgift, NM, E-cup) 4222 67 000  

- CUP-deltagelse Bredde 4223 25 000  

- CUP-deltagelse Elite Damer 4224 7 000  

Reiser Elite Damer 4230 120 000  

Kursutgifter 4240 20 000  

Lisenser 4250 10 000  

Overganger 4410 5 000  

Dispensasjonsavgift 4480 1 200  

Dommerutgifter 5160 84 000  

- Dommerutgifter Bredde 5161 60 000  

- Dommerutgifter Elite Damer 5162 24 000  

Kontorkostnad (rekvisita, omkostninger bank, domene, forsikring) 6800 8 000  

Gaver/premier/kompensasjoner 7420 80 000  

- Kompensasjon trenere 7421 45 000  

- Kompensasjon styret 7422 35 000  

Utbetaling til lag fra lagkasser 7710 45 000  

- Utbetaling til lag fra lagkasser Bredde 7711 30 000  

- Utbetaling til lag fra lagkasser Elite Damer 7712 15 000  

Diverse kostnader 7790 6 000  

Totale utgifter   633 200  

Overskudd/Underskudd   -42 000  

 

 

 

Morten Lukacs    Elisa Storchi   Christian Fahlstrøm 

 

 

 

Helen Daleng   Sigbjørn Nerland  Tom-Erik Valsø            Irene Lundby 

           Elisa Storchi
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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 2022 for årsmøte 24. mars. 
Valgkomitéen har bestått av Ole Petter Hobberstad, Gro Ytrøy, Hanne Krog og Jorun Holtet Øverby. Ole 
Petter Hobberstad tredte ut av valgkomite, ved innstilling på valg som styremedlem.  
Christian Fahlstrøm ble valgt inn som varastyremedlem på årsmøtet 2021, og har sittet i styret siden 
august 2021. Han foreslås valgt til styremedlem med ett års varighet. 
 
14.a Styret 
Nestleder Elisa Storchi (ikke på valg) – 1 år 
Styremedlem Irene Lundby (ikke på valg) – 1 år 
 
Leder Tom-Erik Valsø (på valg) -2 år 
Styremedlem Ole Petter Hobberstad (på valg) - 2 år 
Styremedlem Vivi Almaas (på valg) -2 år 
Styremedlem Caroline Saastad (på valg) – 2 år  
Styremedlem Christian Fahlstrøm (på valg) – 1år 
 
Varamedlem Maria Elisabet Fransson, Ny – 1år 
 
Forslag til vedtak: Tom-Erik Valsø, velges som leder for 2 år 
Forslag til vedtak: Vivi Almaas, Caroline Saastad og Ole Petter Hobberstad velges som styremedlemmer 
for 2 år. Christian Fahlstrøm velges som styremedlem for 1 år. 
Forslag til vedtak: Maria Elisabet Fransson velges som varamedlem for 1 år  
 
14.b Kontrollutvalg 
Forslag til Kontrollutvalg: 
Leder Stian Lilleaas (på valg) - 1 år 
Medlem Bjørnar Brenne (på valg) – 1 år 
Varamedlem Selman Aydin (på valg) – 1 år 
 
Forslag til vedtak: Stian Lilleaas velges som leder for 1 år 
Forslag til vedtak: Bjørnar Brenne velges som medlem for 1 år 
Forslag til vedtak: Selman Aydin velges som varamedlem for 1 år. 
 
14.c Representanter til ting og møter   
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene 
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14.d Valgkomité: 
Styret innstilling til Valgkomité: 
Leder Gro Ytreøy (på valg) - 1 år 
Medlem: Hanne Krog (på valg) - 1 år 
Medlem: Sigbjørn Nerland (på valg)  – 1 år 
Varamedlem: Jorun Holtet Øverby (på valg) - 1 år 
 
Forslag til vedtak: Gro Ytreøy velges som leder av Valgkomitéen for 1 år 
 
Forslag til vedtak: Hanne Krog og Sigbjørn Nerland velges som medlemmer av Valgkomitéen for 1 år 
 
Forslag til vedtak: Jorun Holtet Øverby velges som varamedlem av Valgkomitéen for 1 år 
 
 
Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
Klubben har ikke en årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner, slik at iht. idrettens lov så er 
klubben ikke forpliktet til å benytte revisor. 
 
Forslag til vedtak: Det er ikke behov for å engasjere revisor for å revidere klubbens regnskap 


