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STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 1.MARS – 25.APRIL 2016  

TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

På ordinært årsmøte 29.februar 2016 ble det vedtatt å avholde ekstraordinært årsmøte i Sveiva 
Innebandy.  Dette fordi regnskapet for 2015  ikke ble godkjent av årsmøtet.  Det forelå heller ikke 
forslag til budsjett for 2016.   

Årsmøtet valgte nytt styre hvorav tre er nye medlemmer.  En fra det tidligere styret ble gjenvalgt.  
Ett styremedlem og ett varamedlem var ikke på valg ( valgt for to år i 2015). 

Det nye styret har de første ukene i sin funksjonstid prioritert å følge opp følgende vedtak fra  
årsmøtet:  

«Regnskapet ble ikke godkjent, det var enstemmig vedtatt med 20 stemmer.  Det skal avholdes nytt 
årsmøte der det skal redegjøres bedre og det må også legges frem budsjett.  Lagkasser må 
gjennomgås og det bør lages egne budsjett for elitelagene». 

Styret har brukt mye ressurser på gjennomgang av regnskapet, spesielt hva gjelder følgende 
lagkasser – «Damer elite – 235.362», «Herrer elite – 185.204»  og « J 2002 og 2003 – 47.872».   

Representanter fra styret har hatt flere møter med de ansvarlige på «Damer elite» og «Herrer elite. 
Vi har ikke kommet i mål hva gjelder nøyaktige tall for elitelagene, men kan opplyse at 
underskuddene i stor grad har sammenheng med at lagenes kasser ikke er «gjort opp» i forhold til 
midler satt inn på egne kontoer for de respektive lagene.  Det er imidlertid grunn til å tro at lagene 
har brukt mer penger enn hva som var budsjettert fra klubbens side.  Arbeidet med å bringe klarhet i 
forholdene fortsetter.  Styret vil også iverksette tiltak som hindrer at vi kommer i samme situasjon 
ved regnskap for 2016. 

Undersøkelser av forhold rundt kontoen for «J 2002 og 2003» viser at denne kontoen skal være i 
balanse.  Det var en konto som ble opprettet i forhold til et jentelags deltagelse i en turnering i Praha 
sommeren 2015.  Pengene er nå kommet til rette og kontoen er ført i null  - 0 -.  Dette betyr at 
klubbens resultat for 2015 da forbedres med kr. 47.872. 

Styret har også hatt  ryddearbeid å gjøre i forhold til flere områder/leverandører som på sikt vil 
påvirke de økonomiske resultatene.  

Til tross for enkelte urovekkende tall i regnskapet for 2015 vil vi understreke at Sveiva Innebandy har 
en tilfredsstillende økonomi med «Bankinnskudd/Kontanter» på over 400.000.   Styret vil imidlertid 
si seg enig i regnskapsførers merknad om at summen av utestående fordringer er høy og kan gi oss 
utfordringer.  Totalt sett er den økonomiske situasjonen slik at vi må være forsiktige på utgiftssiden 
og fortsatt arbeide for å øke inntektene. 



 

I tillegg til økonomiarbeidet har styret konsentrert seg om en rekke oppgaver som har forfall nå i 
april – rapportering av medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund, søknad om kompensasjon 
for moms på varer og tjenester, oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger blant annet i 
Brønnøysundregisteret, Klubblisenssøknad m.m. 

De første 7-8 ukene har vært krevende for styret.  Men vi vil ikke unnlate å si at det er mye å glede 
seg over.  Klubben har hatt gode sportslige resultater, seriegull til elite kvinner, gode kamper av 
elitelaget herrer i kvartfinalene, to lag i NM – finaler (damer elite og G -16), flere seriemesterskap i 
aldersbestemte klasser og suverent beste klubb i regionscupen.  Som ny leder er jeg også imponert 
over den kontroll de ansvarlige i arrangementskomiteen for NM har.  Jeg er trygg på at Sveiva 
Innebandy sørger for et godt NM – arrangement. 

Som et ledd i arbeidet for at 2016 skal bli et godt år for Sveiva Innebandy har styret valgt å fremme 
forslag om egen Handlingsplan – Tiltaksplan for Sveiva Innebandy.  Planen bygger på klubbens 
virksomhetsplan og skal hjelpe oss med å jobbe med de riktige tingene og gjøre disse riktig.  
Gjennom ulike tiltak håper vi å kunne hjelpe lagledere, trenere og andre tillitsvalgte i  organisasjonen 
til å utføre sine verv .  Vi vil også gjennomføre tiltak som vi håper øker samholdet og engasjementet 
blant Sveivas medlemmer.  

Til slutt takk til alle som stiller opp for Sveiva Innebandy. 

 

 

Terje Sletten 

Leder 

Sveiva Innebandy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


