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1. Sammenfatning 
 
Sveiva Innebandys virksomhetside (forteller hva Sveiva Innebandy skal drive med – 
formålet/hensikten med klubben) være) er: 
«Sveiva skal være en innebandyklubb for alle med vekt på rekruttering, engasjement og utvikling 
innen bredde og elite».   
 
Styret mener at sesongen 2017/2018 til fulle har vist at virksomhetsideen er oppfylt.  
 
Klubben styrer mot meget gode sportslige resultat for sesongen 2017/2018 for både elite og 
aldersbestemte/bredde lag.   
 
Klubbens økonomi er meget god – overskuddet for 2017 er på kr.   330.747,-      
og egenkapitalen er solid.  
 
Klubben er i hovedsak godt organisert og har gode styringsinstrumenter.  Gjennom den daglige 
driften ser styret verdien av Klubbens virksomhetsplan med verdier, målsettinger og tiltak.  
Handlingsplanen hjelper oss i å konsentrere oss om de viktige sakene (men vi har også 
eksempler på at noen lag har ment at styret har brydd seg vel mye). 
 
I nedenstående hovedpunkt 3 – Handlingsplanen 2017/2018 viser vi mer detaljert status på de 
forskjellige tiltakene i Handlingsplanen.  Totalt var det planlagt 63 tiltak.  Ved kritisk 
gjennomgang er resultatet at 24 av tiltakene er oppfylt, 32 er delvis oppfylt mens 7 tiltak ikke er 
oppfylt.    
 
De gode resultatene for klubben – både sportslig og økonomisk – hadde ikke vært mulig uten 
solid innsats fra klubbens medlemmer.  Vi vil særlig trekke fram den utrolige dugnadsånden som 
alle lag/medlemmer – fra de yngste til de eldste og fra bredde til elite – viste under NM – 
arrangementet i 2017, ved arrangeringen av Minirunden og ved klubbens hoved-dugnader.  
  
Vi vil også trekke fram at et av de mest hyggelige resultatene i 2017/2018, er at vi ser en positiv 
utvikling i rekruttering av yngre spillere. (godt samarbeid med noen av grunnskolene i bydelen, 
og Oslo og Akershus bandyregion (som igjen samarbeider med Bjerke Videregående skole).   
 
Det punktet styret har oppnådd dårligst resultat (dog med noen viktige unntak som vi er meget 
takknemlig for), er å få flere medlemmer til å stille opp i mer faste/varige oppdrag.    Mye arbeid 
har falt på noen få ildsjeler og på styret.   Videre har vi ikke lykkes med å bedre hallflaten i 
Rommenhallen – det til tross for meget god jobb fra hallansvarlig.   
 
Hva gjelder de gode økonomiske resultatene kan det kritiseres hvis vi har «spart oss til fant».   
Vi mener det ikke er tilfelle – vi ser ikke at stram økonomisk styring har hatt uheldige 
konsekvenser.  Tvert imot – det at klubben har økonomisk handlefrihet gir mulighet til å satse på 
noen større prosjekter.  Men styret vil understreke at fortsatt gode (sportslige-, økonomiske- 
organisatoriske) resultater krever fortsatt godt vedlikeholds- oppfølgingsarbeid og på noen 
områder ekstra innsats.  Dette fremkommer i vårt forslag til Handlingsplan for 208/2019.  
 



 
 

 

2. Styret 
 

Sveiva Innebandys styre har i perioden 2016/2017 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:     Terje Sletten   (2017/2018) 
 
Nestleder:    Jenny Håmås Johansen (2016/2018) 
 
Sekretær:    Linda Wallin Sletten  (2016/2018) 
 
Kasserer:    Jarle Hansen   (2016/2018) 
 
Styremedlem    Cecilie Tingberg Fenshold (2017/2019) 
 
Styremedlem:   Gunnar Bjørndal Riis  (2017/2019) * 
      Anne Lene  Lindgren (2017/2019) 
 
Varamedlem:    Anne Lene Lindgren  (2017/2018) * * 
 
*Gunnar Bjørndal Riis trakk seg etter eget ønske som styremedlem fra medio august 2017. 
** Anne Lene Lindgren rykket opp som styremedlem (inn på plassen etter Gunnar Bjørndal Riis) på 
styremøte 17.august.  Det har ikke lykkes å velge/oppnevne nytt varamedlem.  

  
 

Andre sentrale verv:  
 
Hallansvarlig:   Geir Arkøy 
 
Arrangementsansvarlig;  Damer elite kamper: Hege Aas 
(Arrangementskoordinator) Herrer elite kamper: Terje Sletten 
 
Sveiva Shop’n :   Gunnar Bjørndal Riis (fram til medio august) 
      Stian Andre Johansen (ansvarlig fra medio august) 
      Pål Svendsrud (medhjelper fra medio august til desember) 
 
Sveiva Kiosken:   Jarle Hansen 
 
Koordinator aldersbestemte lag: Pål Nygaard  

Etter ønske fra Pål Nygaard har vervet blitt noe mindre 
omfattende.  Styret har gått mer aktivt inn i enkelte saker, 
Men Pål Nygaard har vært en bidragsyter i alle saker og  
sammen med Morten Isnes spilt sentrale roller ved  
blant annet oppsett av treningstider, påmelding av lag til 
seriespill m.m.  

 



 
 

Antall styremøter:  
 
Styret har i perioden fra Årsmøtet 2017 til Årsmøtet 2018 avholdt 11 styremøter 
(30.03., 09.05. 19.06., 17.08., 22.08., 20.09. 25.10., 06.12., 10.01.18, 07.02.18, 21.02.18) 
 
Antall behandlede saker: 
 
Styret har behandlet i alt 70 saker. Flere av sakene har vært til behandling på flere møter. 
 
Deltagelse på møter utvalg: 
 
På Seksjonsårsmøtet for Oslo- og Akershus innebandyseksjon deltok: Morten Isnes, Jenny Håmås 
Johansen og Linda Wallin Sletten. 
 
På Seksjonsårsmøtet for Norges Bandyforbund, Innebandy – deltok; Jenny Håmås Johansen,  
Jarle Hansen og Terje Sletten 

 
På ISU (Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Stovner) medlemsmøte deltok: Jenny Håmås 
Johansen og Terje Sletten 
 
Jenny Håmås Johansen ble valg inn i styret i ISU og senere valgt som leder av ISU! 
 
Geir Arkøy som hallansvarlig deltar fast på møter med Rommen skole, Undervisningsbygg og 
Bymiljøetaten vedrørende driftsmessige forhold av Rommenhallen. 

 
3. Handlingsplanen 2017/2018  

 
a. Innledning 

 
Nedenfor følger gjengivelse av handlingsplanen som ble vedtatt på Årsmøtet i 2017.  I 
framhevet tekst står gjengitt selve handlingsplanpunktet – deretter – i kursivtekst - følger 
styrets vurdering av status/ hva styret har gjort under det enkelte området pr. medio 
februar 2018.  

 
b. Status/Resultat handlingsplanen 
 
1. Økonomi 

 
1.1. Full kontroll på økonomien 

 
Oppfylt 
Regnskapstallene for 2017 viser at økonomien er solid.  
Det vises ellers til hovedpunkt 5.b.  på Årsmøteagendaen –  
Økonomiske forhold – Driftsresultat, for mer informasjon. 



 
 

1.2. Samsvar mellom inntekter og kostnader 
Oppfylt 
Det er samsvar mellom inntekter og kostnader.  Få overraskelser hva gjelder 
utgifter.  
 

1.3. Gode økonomirutiner i alle ledd – fra styret til det enkelte lag 
Delvis oppfylt 
Det er etablert gode rutiner, men sliter noe i forhold til at ikke alle involverte 
alltid forholder seg til disse.  Har krevd noe merarbeid for styret. 
 

1.4. Jevnlige økonomirapporter til behandling i styremøtene 
Oppfylt 
Styret har gjennom hele perioden vært oppdatert på klubbens økonomiske status. 
 

1.5. System for betaling av medlems- og treningsavgifter og lisenser 
Delvis oppfylt 
System er etablert – men kan bli bedre på informasjon og forutsigbarhet. 
Bør vurdere nye rutiner for betaling av lisenser (den enkelte ta mer ansvar). 

 
1.6. Lettere opplegg for å bli medlem – utarbeide medlemskort 

Delvis oppfylt 
Er blitt noe enklere å bli medlem – medlemskort er ikke utarbeidet. 
 

 
2. Rekrutterings- /Sportslige forhold 

 
2.1. Mer aktiv oversikt og retningslinjer innen ulike utfordringer innen 

aldersbestemte lag  
Oppfylt 
Det er opprettet og signert trenerkontrakter med alle trenere for aldersbestemte 
lag.  Anbefales at det i slutten av sesongen 2017/2018 foretas en evaluering for å 
se om det er ønskelig med endringer i opplegget.  Jobbe for å få på plass 
seriepåmeldinger og trenere på plass tidligere.  
 

2.2. Gjennomføre konkrete tiltak overfor rekruttering av yngre spillere 
 

2.2.1. Oppdatere informasjonsbrosjyre 
Oppfylt 
Informasjonsbrosjyren «Velkommen til Sveiva Innebandy» er utarbeidet. 
Behov for mer systematisk bruk av brosjyren både for nye og «gamle» 
medlemmer. 
 

2.2.2. Aktivt samarbeid med Rommen skole og Rommen Aktivitetsskole 
Oppfylt 
 
 



 
 
I samarbeid med Oslo og Akershus Bandyregion(OABR) er det høsten 2017 
gjennomført innebandykurs for barna på AKS på Rommen skole.   Det var ca. 
40 barn som deltok fra 1. – 4.trinn. Det ble også arrangert åpen hall to søndag 
formiddager, to timer pr. gang.  Ragnar Kjenes ledet aktivitetene og fikk god 
hjelp av yngre spillere i Sveiva.  Det var totalt ca. 30 deltakere. 
 
OABR gjennomførte innebandykurs for barna på AKS på Vestli skole høsten 
2017.  Det er også satt opp nytt kurs på Vestli skole til våren i tillegg til at det 
er planlagt kurs for AKS barna på Høybråten skole.  Disse kursene 
gjennomføres av elver fra Bjerke videregående skole. 
   
Alle barna som har deltatt eller skal delta på innebandy kurs på Rommen, 
Høybråten og Vestli AKS får tilbud om å delta på Åpen hall tre ganger i løpet 
av vinteren/våren 2018.  De vil også få tilbud om å delta på treninger med 
vårt rekruttlag fra og med februar og ut sesongen. 
 
Rekruttlaget til Sveiva Innebandy i sesongen 2017/2006 består av både 
gutter og jenter i alderen 6-10 år.  Det er pr. dags dato 10 spillere, men det 
kommer stadig nye spillere til laget. 
 
I sesongen 2017/2018 er det meldt på ett lag fra rekruttlaget på samtlige 
minirunder mens G06/07 har meldt på to lag på noen av minirundene som er 
arrangert.  

     
2.3. Samarbeid mellom lag på ulike alderstrinn 

Delvis oppfylt 
Enkelte lag hadde store utfordringer i starten av sesongen. Dette har bedret seg i 
løpet av sesongen og det synes nå å være mer harmoni mellom lagene.  Det er 
også gode eksempler som vi bør bygge videre på.   
Som for punkt 2.1. – vurdere tiltak for å få lag- og trenerkabalene» på plass så 
tidlig som mulig. Helst før utgangen av mai.  

 
2.4. Opprette en aktivitetsgruppe: arrangere åpne treninger, 

keepertreninger, skuddtrening, styrketrening, showkamper osv. 
Delvis oppfylt  
Gir denne karakteren da det kun er gjennomført to tre åpne treninger – åpen hall  
(med vellykket resultat) – de andre tiltakene er ikke gjennomført.  
 

2.5. Ivaretagelse av talentene – sikre dem utfordringer 
Delvis oppfylt 
Det er enkelt-talenter som er fulgt opp på en utmerket måte – flere har fått trene 
med elitelagene, spilt kamper.   Det er også opprettet elitekontrakter med flere 
yngre spillere.  Videre er mange yngre spillere gitt mulighet til å trene med og 
spille kamper på eldre lag.  Men arbeidet kan sikkert settes bedre i system. 
 
 



 
 
 
 

2.6. Ivaretagelse av de i dag nest-beste (i morgen de beste) – sikre dem spill 
og utfordringer 
Delvis oppfylt 
Styret sitter med det inntrykk at de som trener får spille kamper.   
Kan selvsagt være diskusjoner omkring hvem som skal spille på første lag og 
hvem som skal spille på andre lag – men alle har tilbud om å spille seriekamper.  
Men kan trolig bli bedre på forberedelser og system for opplegg til ulike cuper – 
hvilke cuper er det sosiale viktigst og hvilke cuper legges det mest vekt på 
sportslige resultat. Viktig at dette avklares i god tid før påmelding til cupen.  
Dette for at spillere/foresatte kjenner betingelsene før de melder seg på.  
Viktig at trenere forteller de nest-beste hva de bør forbedre seg på og hva de kan 
gjøre for å bli bedre.  

 
2.7. Særlig oppmerksomhet for G 14 – G – 19 og J – 14 – J – 19 

 
2.7.1. Tiltak som trygger rekrutteringen – gjøre det attraktivt å spille 

innebandy    
Delvis oppfylt 
Sesongen startet med store utfordringer omkring fordeling av 
treneroppgavene mellom lagene mellom G 14 – G 19. Styret fattet vedtak om 
hvem som skulle trene hvilke lag og ha ansvar for de aktuelle lagene.  Ikke alle 
var enige med styrets beslutning.  Utover i sesongen sitter styret med det 
inntrykk at situasjonen har roet seg – at både trenere og spillere har funnet 
fram til tilfredsstillende opplegg. Men like over nyttår dukket det opp en sak 
som viser at ikke alle er like tilfreds med alt.  

    Rådet hva gjelder sesongen 2018/2019 er at man må komme tidligere i gang  
    med påmelding av lag, «ansettelse» av trenere m.m.  
    Det er utarbeidet et godt samarbeid mellom G 12/13 trener/laget som også  
    har hovedansvar for G 14.2. kampene.   

Hva gjelder antall disponible spillere har vi hatt en meget positiv økning av 
spiller i 17/18 års alderen.  Vi har også fått nye spillere i 14/15 års alderen,  
men fortsatt skulle vi ønske oss flere spillere født i 2003. 
 
Styret har i mindre grad vært involvert i Jenter – 14 – J 19.  Vi konstaterer at 
det er et meget godt samarbeid mellom aktuelle trenerne.  Rekrutteringen 
kunne vært bedre (men ingen har sluttet) og vi har slitt med at Oslo og 
Akershus Bandyregion(OABR) har ført en restriktiv linje hva gjelder å gi 
dispensasjoner på alder (gi yngre spillere anledning til å spille på eldre lag). 
 

2.7.2. Aktiv innsats mot de som «bare slutter» 
Delvis oppfylt  
Vi har hatt minimalt med forfall i sesongen fram til januar 2018.   
 

 



 
Noen av de som har sluttet har hatt kontakt med sine trenere og det er 
«gode» grunner for at spillerne har sluttet.  Men styret kunne trolig vært mer  
involvert i forhold til noen av de spillerne som har flyttet til andre klubber ut  
fra en vurdering av at tilbudet i Sveiva Innebandy ikke har vært godt nok 
(gjelder overgangen mellom junior- og seniorspill). 
 

2.7.3. De eldste juniorene opp mot elite lagene og herrer 2 og damer 2 
Oppfylt 
Vi opplever at det er godt samarbeid mellom de aktuelle lagenes trenere og 
spillere.  Yngre spillere gis både mulighet til å spille på 2.lagene og stiller opp 
når 2.lagene ønsker det.  

 
2.8. Sikre kvalifiserte trenere 

 
2.8.1. Gi flere tilbud om trenerutdanning 

Delvis oppfylt 
OABR og NBF’s trenerkurs er kunngjort.  Alle trenerne er gjort oppmerksom 
på at de vil få dekket kursavgifter, men kun 1 – en – trener har hittil i 
sesongen gjennomført trenerutdanning.  
Dette er et område hvor klubben kan gjøre en mer aktiv innsats.  
 

2.9. Sikre at klubben har nok dommere 
 

2.9.1. Rekruttere nye dommere – gi dem dommerkurs 
Oppfylt 
Sveiva Innebandy har nå 10 godkjente/registrerte dommere. Disse vil dømme 
tilstrekkelig antall kamper slik at klubben tilfredsstiller OABR’s krav til dømte 
kamper.   
 

2.10. Iverksette tiltak for å øke  
El – innebandyaktiviteten.  Vurdere om Sveiva Innebandys El – innebandy 
er levedyktig (eventuell avvikling må vedtas av Årsmøtet). 
Delvis oppfylt 
Vi har fortsatt problem med å få en tilfredsstillende aktivitet.  Det møter 4 – 6 
spillere på de ukentlige treningene. Vi har samarbeidet med NBF som også 
forsøker å bidra til å bedre tilbudet blant annet at de ville finansiere en trener 
(men foreløpig sett lite resultat).  
Styret anbefaler at Sveiva Innebandy også i sesongen 2018/2019 har El-
innebandy på programmet.  
 

3. Intern informasjon – kommunikasjon 
 

3.1. Velkomstbrev til medlemmer ved betaling av medlemsavgiften 
Delvis oppfylt 
Brosjyren «Velkommen til Sveiva Innebandy» er utarbeidet.  
Men det å gjøre medlemmene oppmerksom på brosjyren kan forbedres. 
En oppgave for lagledere og foreldrekontakter.  



 
 
 

3.2. Styret holder 3 møter pr. sesong med foreldrekontakter- lagledere og 
trener for aldersbestemte lag 
 

3.2.1. Første møte ved sesongstart innen 15.september 
(sesongforberedelser) 
Oppfylt 
Møtet ble holdt 18.oktober.  Det var 18 deltakere hvorav 5 fra styret.   
Av saker på dagsorden nevner vi: 
Trenerkontraktene, Oppgaver lagledere, Oppgaver foreldrekontakter, 
Treningstider, Retningslinjer sosiale medier, NM 2018 m.m. 
Oppsummering fra møtet ble sendt alle trenere, lagledere og 
foreldrekontakter.  
 

3.2.2. Andre møte innen 31.desember (evaluering av sesongen så langt) 
Oppfylt  
Møtet ble holdt 11.januar. 
Av saker på dagsordenen nevner vi: 
Erfaringer etter ½ sesong – sportslig, - administrativt og driftsmessig, 
Årsmøteforberedelser, Minirunden Ekeberg, NM 2018 m.m. 
 

3.2.3. Tredje møte innen 30.april 2018 (evaluering av sesongen + forberede 
sesongen 2018/2019 
Oppfylt 
Må gjennomføres ved sesongslutt av styret som velges på årsmøtet 7.mars 
2018. 
 
Årets styre gjennomførte 19.april 2017 møte for trenere, lagledere og 
foreldrekontakter hvor dagsorden var: 
«Evaluering av sesongen 2016/2017 og Forberedelser sesongen 2017/2018», 
Av saker på dagsorden nevner vi: 
Hva er dine/deres erfaringer hva gjelder sesongen 2016/2017? 
Hva mener du/dere er smarte tiltak i forhold til best mulig forberedelser til og 
gjennomføring av sesongen 2017/2018? 
Hvilke lag skal vi melde på i seriespill i sesongen 2017/2018? 
Forslag til Årsmøtet OABR og Forslag til Seksjonsårsmøtet – Innebandy – 
Norges Bandyforbund og Forslag til endringer/justeringer/ tillegg/kutt i 
Sveiva Innebandys Klubbhåndbok? 

  
3.3. Utarbeide rammer, retningslinjer, struktur og opplegg for intern 

informasjon i klubben – fra og til medlemmer, foreldrekontakter, 
lagledere, trenere og styret (omfatter også retningslinjer for 
kommunikasjon på Sveivas/Lagenes Facebook - sider og andre sosiale 
medier) 
Delvis oppfylt 
 



 
 
 
Gjennom «trenerkontraktene», «oppgaver lagledere», «oppgaver 
foreldrekontakter» og «retningslinjer for sosiale medier» er dette punktet  
ivaretatt.  Men det er likevel et punkt som Årsmøtet – Nytt styre bør vurdere om 
det bør iverksettes ytterligere tiltak.  

 
I Sveiva er internkommunikasjon i hovedsak styrt via ulike Facebook-grupper. 
og på klubbens hjemmeside – www.sveiva.no. 
 
I tråd med styrets ambisjon om å være mer synlige og tilgjengelige for klubbens 
medlemmer har medlemmer i styret gått aktivt inn i lagenes Facebook grupper. 
 
Her er det lagt ut oppdateringer om alt fra nye avtaler til oppfordringer til å 
kjøpe Sveiva - produkter og invitasjon til å delta i valgkomiteen. 
 
Styret har gjennomført flere åpne møter med lagledere, trenere, 
foreldrekontakter og foreldre og vært tilgjengelig for en – til – en møter med 
trenere og andre i klubben.  
 
I tillegg er styret presentert på nettsiden, med telefon og e-postadresser og på 
den måten sørget for å være tilgjengelige for alle medlemmer.  
 
Styret har oppdatert og endret «Velkomstbrev» til medlemmer ved betaling av 
medlemsavgiften. 
 
Styret har også utarbeidet guidelines for kommunikasjon i sosiale medier, som 
ligger på Sveivas hjemmeside.  
 
Vi opplevde i starten av 2018-  etter styrets vurdering - et grovt brudd på innlegg 
i en av lagenes facebooksider.   Videre mener styret at kommunikasjonen mellom 
trener, lagledere, foreldre og spillere for noen lags vedkommende kan bli bedre.  

 
3.4. Oppdatere – lett tilgjengelige hjemmesider 

 
3.4.1. Lagopplysninger, styret og sentrale verv 

Delvis oppfylt  
Men styret sendte oppdraget til WEB – ansvarlig altfor seint i sesongen.  
I tillegg mangler opplysninger om flere av lagene.  

 
3.4.2. Styringsdokumenter 

 
3.4.2.1. Virksomhetsplan 

Oppfylt  
Styret bruker og følger opp Virksomhetsplanen for 2017 - 
2020(vedtatt på Årsmøtet i 2017).  Ser ikke behov for endringer i 
planen. 

http://www.sveiva.no/


 
 
 
 

3.4.2.2. Handlingsplan 
Oppfylt 
Planen har vært aktivt brukt av styret – selv om ikke alle punktene er 
gjennomført. 
 

3.4.2.3. Klubbhåndbok 
Delvis oppfylt 
Klubbhåndboka var oppdatert pr. mai 2017. er pr. Men oppdateringen 
kunne ha skjedd mer fortløpende og samtidig vært mer i bruk i alle 
ledd i klubben.  
 

3.4.2.4. Lov for Sveiva Innebandy 
Oppfylt 
Har i liten grad vært behov for anvendelse av loven i denne perioden.  

 
3.5. Utvikle og ajourholde klubbhåndboka med klubbens visjon, verdier, mål, 

tiltak og rutinebeskrivelser på aktuelle områder 
 
Det vises til punkt 3.4.2.3.  

 
 

4. Medvirkning 
 
4.1. Få flere medlemmer til å delta i ulike oppgaver for Sveiva Innebandy 

 
4.1.1. Definere større og mindre oppgaver 

Ikke oppfylt 
Styret har ikke på en systematisk måte definert/satt opp litt mindre og litt 
større faste oppgaver.  
 

4.1.2. Mer aktiv rekruttering for å få medlemmer til å stille opp 
Delvis oppfylt 
Til den «faste staben» som stiller opp til mindre og større oppgaver er det 
kommet inn 8-10 nye personer.  Disse har gjort en meget god jobb for Sveiva 
Innebandy.  Men vi skulle gjerne sett at enda flere meldte seg til tjeneste.  
 

4.1.3. Gi opplæring (intern(veiledning) og gjennom eksterne kurs) 
Delvis oppfylt 
Det er gitt opplæring i nye oppgaver som føring av elektronisk kampskjema, 
revidert instruks for hallvakter i forbindelse med ORRA, det er gjennomført 
informasjonsmøter for trenere, lagledere og foreldrekontakter og det er 
utarbeidet dokumenter som beskriver oppgavene til trenere, lagledere, 
foreldrekontakter og «vanlige» foresatte.  
 



 
 
 
 

4.1.4. Avlaste de som «alltid» stiller opp 
Delvis oppfylt 
På noen områder har «de som alltid stiller opp» gitt anledning til å stå over 
noen økter. Men det er fortsatt slik at det er noen få som gjør for mye og 
mange som kunne bidratt litt mer.  

 
4.1.5. Vurdere «godtgjørelse» for innsats 

Delvis oppfylt 
Sveiva Innebandy bygger på – og må bygge på frivillighet.  Styret har likevel 
gitt godtgjørelser til enkelte lag/personer for å utføre spesielle oppdrag.  
 

4.1.6. Vurdere opprettelse av ulike utvalg/komiteer 
Ikke oppfylt 
På dette området har styret ikke gjort tilstrekkelig arbeid.  
 

5. Anlegg 
 
5.1. Ta vare på hallen og øvrige areal/rom klubben har driftsansvar for 

(garderober, kontor, møterom, trim-/styrkerom, tribuner, kiosk, 
lagerrom) 
 

5.1.1. Ryddighet 
Ikke oppfylt 
Noen enkeltpersoner har på rosverdig måte på eget initiativ hatt 
ryddeaksjoner. Men dessverre er vi fort tilbake til en ikke tilfredsstillende 
situasjon.  Den enkelte spiller, lagleder og trener må ta et større ansvar for å 
sikre ryddigheten i hall, lagerrom, garderober, styrkerom og utstyr.  
 

5.1.2. God spillflate 
Ikke oppfylt 
Vi har fortsatt store problem med at spillflaten er farlig glatt.  
Karakteren «ikke oppfylt» gis ikke fordi det ikke er gjort forsøk på å bedre 
situasjonen.  Hallansvarlig Geir Arkøy har gjennom hele sesongen fulgt opp 
saken overfor ansvarlige instanser.  Vi siterer fra e-post av 15.01.18 fra 
Bymiljøetaten til Geir Arkøy:   
«Undervisningsbygg(UBF) jobber med saken sammen med renholdspartnerne 
sine og Utdanningsetaten og Bymiljøetaten som sine leietakere.  UBF tar 
saken på alvor og streber etter å finne ut av problematikken rundt glatte 
gulv.  De har evaluert tiltakene og resultatet fra friksjonstesten de gjorde før 
jul og iverksatt nye tiltak som de tror vil gjøre at gulvet blir bra igjen.  
Undervisningsbygg vil gjennomføre ny friksjonstest etter en periode.» 
 
 
 



 
 
 

5.1.3. Sikkerhet (HMS) 
Delvis oppfylt 
Bymiljøetaten har innført et nytt system for oppfølging og rapportering av 
Helse, miljø og sikkerhetsområdet for alle idrettshallene i Oslo kommune 
(ORRA). Det nye systemet er innført (litt sent) og er tatt inn i revidert 
vaktinstruks med blant annet elektronisk registreringskrav. Kan synes som 
om ikke alle foretar den nødvendige registreringen på sine vakter.  
 

5.2. Ta vare på fellesarealene/skolens arealer 
5.3. Ta vare på utstyr 

5.3.1. El – kjelker 
Delvis oppfylt 
Etter at noen uvedkommende (gutter i aldersbestemte klasser) hadde kjørt 
kjelkene ble det kjøpt inn lås og lenker til kjelkene.  
 

5.3.2. Treningsutstyr 
Ikke oppfylt  
Det er ikke foretatt oppgradering av treningsutstyr på styrkerommet.  
 

5.3.3. Baller 
Delvis oppfylt 
Styret har kjøpt inn baller ved behov.  Samtidig viser det seg at dagens system 
for baller ikke er optimal. 
 

5.3.4. Vant 
Oppfylt.  
Vantene fungerer og det er kjøpt inn stikker for å sette inn for defekte 
strikker.  
 

5.3.5. Sekretariatutstyr 
Oppfylt 
Nødvendig utstyr til sekretariatet er på plass.  Blant annet kjøpt inn ny PC for 
«live-registrering».  
 

5.4. Vurdere muligheten for leie av hall -timer i andre haller 
Delvis oppfylt 
Det er gjort henvendelser til Tokerud skole, men med negativt utfall. 
Videre fikk vi på høsten tilbud fra OABR om 1 times treningstid i Romsås 
Idrettshall.  Alle lag ble invitert til å melde sin interesse, men ingen lag takket ja – 
ble for vanskelig logistikkmessig for både spillere, foreldre og trenere, 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. Sponsorer – markedsføring – dugnadsarbeid 
 

6.1. Styrke sponsorarbeidet 
6.1.1. Etablere nye sponsorer 

Delvis oppfylt 
Sveiva har en ambisjon om å øke antallet sponsorer og samarbeidspartnere. 
Styret har derfor utarbeidet en innsalgspresentasjon og et sett av 
sponsorpakker, som er publisert på egen landingside på websiden. 
 
Styret har gjennom oppdateringer på lagenes Facebooksider oppfordret 
medlemmer til å delta i «høstjakta», med forslag til mulige sponsorpart. 

 
Det er sendt ut sponsorforespørsler til en rekke selskaper.  Men vi setter 
karakteren «delvis oppfylt» fordi stryets arbeid så langt dessverre ikke gitt 
ønsket resultat.  Klubbens sponsorinntekter er fortsatt for lave.  

 
6.1.2. Pleie-/ ivareta etablerte sponsorer 

Delvis oppfylt 
De mest trofaste sponsorene er fortsatt med oss.  Men vi kunne kanskje ha 
vært flinkere til å pleie sponsorene.  
 

6.1.3. Sikre omsetning i Sveiva Shopen – videreutvikle Sveiva Shopen – 
nettsalg, enkelte produkter (f.eks. briller, supportertrøyer, flagg … 
spesielle tilbud) selges også i Sveiva kiosken. 
Delvis oppfylt 
Omsetningen i Sveiva Shopen har i 2017/2018 sesongen vært meget bra. 
Vi har solgt Hummelprodukter som sikre oss full score i forhold til støtte fra 
Hummel.   
Men samtidig mener vi det er mye å gå på i forhold til å få alt på stell både 
hva gjelder utvalg og organisatoriske forhold.  

 
6.1.4. Forberede arbeide med nye kontrakter med våre samarbeidspartnere 

på utstyrssiden (Hummel, Unihoc Torshov Sport som gjelder fram til 
2020).   
Delvis oppfylt 
Utstyrsavtalen med Unihoc – Extreme Inovation går ut 1.6.2018. Styret vil før 
Årsmøtet ha utarbeidet kravspesifikasjon og vil ha sendt ut anbudsinvitasjon 
til alle kjente leverandører. Forhandlinger om ny avtale mener styret at det er 
riktig at det nye styret gjennomfører.  Ved valg av 
leverandør/samarbeidspartner vil vi anbefale at en representant fra elite 
damer og en representant fra elite herrer deltar.  
 
 
 

 



 
 
 
 

6.2. Vurdere organiseringen av dugnadsarbeidet 
Oppfylt 
Kasserer har vært dugnadsansvarlig.  I tillegg til NM – arrangementet er det 
gjennomført følgende dugnader i regi av styret;  
Tørke – og toalettpapirdugnad, Minirunde (i Ekeberghallen).   
Flere av lagene har gjennomført «lagsdugnader». 

  
6.3. Etablere retningslinjer for dugnadsarbeidet (deltagelse-/fordeling av 

inntekter…) 
Oppfylt 
I forkant av hver dugnad setter styret opp vilkårene/kravene for dugnaden. 
Hvor mye innsats/salg som forventes av det enkelte lag/enkelte spiller og 
hvordan inntektene av dugnaden fordeles.  
Det blir også satt opp «hva det koster ikke å delta i dugnaden» - altså at 
medlemmene kan kjøpe seg fri fra dugnaden.  
 

6.4. Hvordan – hvem – hvor markedsføre Sveiva Innebandy 
Delvis oppfylt. 
Dette arbeidet er ikke satt i system, men det er gjennomført enkelt-tiltak som for 
eksempel at Akers Avis har hatt artikler om både rekrutteringsarbeidet, 
dugnadsarbeid og fyldige reportasjer om elitelagene.  Videre er arrangeringen av 
NM og Minirunde svært god markedsføring av klubben.   

 
 

7. Arrangement 
 
7.1. NM 2017 

7.1.1. Ivaretas av selvgående NM – komite 
Oppfylt 
Under god ledelse av NM – general Gunnar Bjørndal-Riis og med imponerende 
innsats fra svært mange i klubben – ble NM arrangert på en utmerket måte. 
Vi har kun mottatt positive tilbakemeldinger om arrangementet fra både 
spillere, publikum og Norges Bandyforbund.  
Men det har vært utfordringer hva gjelder de økonomiske resultat.  
Sommeren og høsten 2017 var det kommunikasjon med NBF vedrørende 
oppgjør for arrangementet.   Først i januar 2018 ble det oppnådd enighet om 
endelig resultat.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7.2. NM 2018? 
 

7.2.1. Vurdere om Sveiva skal påta seg NM – arrangementet for 2018 
Oppfylt 
Konklusjonen på dette punktet er at Styret 22.januar signerte avtale med NBF 
om at Sveiva Innebandy står som teknisk arrangør av NM – 2018.  
 
Dette skjedde etter mange runder mellom NBF og styret og etter at vi i 
oktober først meldte at vi ikke tok i mot opsjonen på å arrangere NM – 2018.  
Dette ble i hovedsak begrunnet med at de økonomiske rammene for NM ikke 
etter vår vurdering var gode nok. 
NBF søkte senhøstes etter ny arrangør – men ingen klubber meldte seg.  Etter 
nye kunngjøringer hvor det fortsatt ikke var klubber som kunne påta seg  
Arrangementet – ble det ny kontakt mellom NBF og Sveiva Innebandy i 
begynnelsen av januar som resulterte i signering av kontrakt 22.januar.   
 
Begrunnelsen for at vi har inngått ny kontrakt er i hovedsak tre grunner: 
1. Det var fare for NBF (ut fra at de ikke fikk klubber til å påta seg 

arrangementet) ville splitte opp NM finalene – at NM – seniorlagene ble 
arrangert ett sted mens NM – finalene for aldersbestemte lag skulle 
arrangeres andre steder/klubber.  Sveiva Innebandy ønsker at NM for 
senior og aldersbestemte klasser arrangeres samlet.  

2. De økonomiske vilkårene for NM – 2018 er noe bedre og langt tryggere for 
Sveiva Innebandy enn tidligere NM. 

3. NBF innrømmet oss et bedre oppgjør for NM 2016 og NM 2017 enn hva 
som var tilfelle når NBF satte sitt først punktum i oktober 2017.  

 
Vi vil understreke at trenernes, lagledernes og foreldrekontaktens innspill på 
informasjonsmøtene og innlegg fra medlemmer på facebooksider har vært til 
stor støtte i styrets beslutning.  

 
7.2.2. Etablere NM – komite 

Oppfylt 
Det er innkalt til møte 27.februar.  NM – general er Jarle Hansen.  

 
7.3. Kamper for elite herrer og elite kvinner 

 
7.3.1. Definere arrangementsoppgavene 

Delvis oppfylt 
Det er satt opp oversikt over hvilke «poster» som må besettes ved elitelagenes 
hjemmekamper som f.eks. speaker, klokke, føring kampskjema m.m.  
 
 
 



 
 
 
Men det er ikke satt opp gode nok «arbeidsbeskrivelse/instruks» for alle 
oppgavene. Selv om vi har noe å gå på i forhold til å bedre arrangementssiden 
har alle kampene blitt gjennomført på en meget tilfredsstillende måte.  
En svakhet ved årets opplegg er at styret ikke har lykkes å finne en egen 
person som tar det overordnede ansvaret for arrangementene.  Dette er 
ivaretatt av personer som allerede har sentrale oppgaver i klubben.   
 

7.3.2. Avklare tidlig hvem som har ansvar for hva i god tid før kampdato 
Oppfylt 
Normalt har «bemanningsplanen» vært på plass 3 – 4 dager før kampdato. 

 
7.3.3. Vurdere behov for utstyr/effekter for å løfte arrangementene 

Ikke oppfylt 
Styret har annonsert at de gjerne vil finansiere nødvendig utstyr/effekter. 
Men det er stilt krav om at før vi går til innkjøp må vi ha personer som over 
noe tid påtar seg ansvar for den praktiske oppfølgingen av tiltaket.  Det har vi 
ikke lykkes med å finne. 
 

7.4. Kamper for aldersbestemte lag 
Bedre rammene for kamper for aldersbestemte lag(legge opp til flere 
Sveiva kamper etter hverandre på lørdager og søndager med mulig 
spesielle tiltak) 
Ikke oppfylt. 
Et av de punktene styret beklager at vi ikke har tatt tak i.  

 
7.5. Natt-turnering 

Oppfylt 
Turneringen ble gjennomført første fredag  etter skolestart i  august.   med start 
kl. 18.00 og med finale kl. 23.30.   Det var ca. 100 spillere – fra de yngste på 6-7 år 
til de eldste nærmere 60 år og med god oppslutning fra elitespillerne og også 
noen foreldre.  

 
8. Herrer elite og kvinner elite 

 
8.1. Tiltak som trygger rammene for elite herrer og elite kvinner – spillere og 

støtteapparat 
 

• Herrer elite  
Delvis oppfylt 
Det har vært gjennomført tre møter mellom styret og trenere og støtteapparatet. 
På møtene er bl.a. saker som … «klubbkassa» kontra «lagkassa» satt på sakslista 
Det har også vært kommunikasjon i en spesiell sak vedrørende rekruttering av en 
spiller. 
 
 



 
 
Det er signert spillerkontrakter med alle spillerne.  Det er også signerte avtaler 
med elitelagets to trenere.   
Ved slutten av sesongslutt 2016/2017 oppsto det utfordringer på 
lagleder/sportslig leder siden som resulterte i at sportslig ledere trakk seg. Som 
er foreløpig løsning gikk et styremedlem inn som lagleder – en løsning som er 
blitt permanent.  Ved sesongstart 2017/2018 ble også oppgaven som 
materialforvalter delvis på plass. «Stillingen» som sportslig leder har ikke vært 
besatt.  Til Årsmøtet 2018 fremmer styret forslag om opprettelse av et felles 
sportslig utvalg for menn elite og kvinner elite.  Videre foreslår styret som et 
punkt i Handlingsplanen for 2018/2019 at det nye styret avklarer nærmere 
laglederoppgavene og oppgaven til materialforvalter og oppretter nødvendige 
kontrakter.  
 
 

• Kvinner elite  
Delvis oppfylt 
Det har vært gjennomført tre møter mellom styret og trenere og støtteapparatet. 
På møtene er bl.a. saker som … «klubbkassa» kontra «lagkassa» satt på sakslista.  
Det har også vært kommunikasjon en spesiell sak vedrørende rekruttering av 
spillere.  Det er signert spillerkontrakter med alle spillerne.  Det er også signert 
avtaler med elitelagets trenere.  Da den ene treneren fra høsten 2017 ble 
landslagstrener for landslaget for U 19 jenter, har han fått nye oppgaver som 
trenerutvikler i klubben.  Hva gjelder støtteapparatet har lagleder i stor grad 
hatt oppgaven som «altmuligmann».  «Stillingen» som sportslig leder har ikke 
vært besatt. Til Årsmøtet 2018 fremmer styret forslag til opprettelse av et felles 
sportslig utvalg for kvinner elite og elite menn. Videre forslår styret som et punkt 
i Handlingsplanen for 2018/2019 at det nye styret avklarer nærmere 
laglederoppgavene og oppgavene til materialforvalter og oppretter nødvendige 
kontrakter.  

 
8.2. Involvere/stille krav til elitespillere herrer og kvinner elite om å bidra i 

ulike aktiviteter i klubben  
Oppfylt 
I kontraktene til elitespillerne inngår blant annet krav til å stille på dugnader. 
Utover å stille på «klubbdugnader» pålagt av styret – har elitelagene flere 
dugnader for å styrke egen lagkasse.  

 
Vi kan etter ovennevnte sette opp følgende status hva gjelder oppfølging av 
handlingsplanen for 2017/2018: 
Totalt antall tiltak: 63 
Oppfylt:   24 
Delvis oppfylt:  32 
Ikke oppfylt:  7  

 
 
 



 
 
 

4. Organisatoriske- og driftsmessige forhold  
 
Virksomhetsplan  
 
Årsmøtet i 2017 vedtok revidert virksomhetsplan for perioden 2017 – 2020.  
Vi har erfart at planen er til stor nytte.  Å ta utgangspunkt i visjonen, klubbens verdier og 
målsettinger har vært til hjelp i «løsninger» av flere vanskelige saker.   
Styret ser ikke nå behov for å endre noe i virksomhetsplanen.  
 
Handlingsplan 
 
Under hovedpunkt 3 i Årsrapporten gjennomgår vi hvert punkt i Handlingsplanen for 
2017/2018.  Styret har erfart at Handlingsplanen har hjulpet oss i arbeidet med å prioritere 
arbeidsoppgavene.  Styret legger fram for Årsmøtet forslag for “ny” Handlingsplan for 
perioden 2018/2019.   
 
 
Arbeidsbelastning 
 
Det har vært stor arbeidsbelastning på styret.  Det kan være flere årsaker til dette – 
vi har lagt lista for arbeidet for høyt, at vi har brydd oss for mye (kan være at både elitelagene 
og noen aldersbestemte lag mener at vi har gått inn i saker som vi kunne latt være å ta del i) 
og eller at vi ikke jobber effektivt nok.  
  
Men vi har slitt med at styret på flere områder ikke har klart å motivere medlemmer til å påta 
seg «faste» oppdrag -oppdrag som så styret har måttet «ta seg av».     
Eksempel på dette er at «sittende styre» også har måttet tre inn og være «valgkomite».   
Videre har saker som vi ikke kunne forutse komme krevd betydelig merarbeid – se avsnittet 
nedenfor – «Forhold til Norges Bandyforbund». 
 
En sak som vi med glede kan melde er at tidligere leders avtaler med Sveiva Innebandy ble 
gjort opp på en grei måte sent på våren i 2017.  
 
Forhold til Norges Bandyforbund(NBF)  
 
Regnskapsavslutningen for NM 2016 og NM 2017 skapte noen utfordringer i forhold til NBF.  
Dette både hva gjelder tidspunkt for presentasjon av regnskap (NM 2016) og det å bli enige 
om selve oppgjøret.  Hva skulle NBF sitte igjen med og hva skulle Sveiva Innebandy sitte igjen 
med.  Vi har hele tiden og hevder fortsatt at NBF i sine «krav» ikke har brutt noen avtaler, 
men vi satt høsten 2017 igjen med at NBF ikke var særlig imøtekommende og fleksible i sine 
vurderinger.  Derfor vedtok styret (etter innhenting av råd fra medlemmer) å takke nei til 
opsjonen Sveiva Innebandy hadde til å arrangere NM – 2018.   
 
 
 



 
 
Den 22.januar i 2018 (og igjen etter innhenting av råd fra medlemmer) inngikk styret likevel 
avtale med NBF om at Sveiva Innebandy skal arrangere NM – 2018.  Begrunnelsen for dette 
var dels at vi fikk tryggere økonomiske rammer for arrangementet, men kanskje vel så mye at 
det var ingen andre aktuelle kandidater til å arrangere et samlet NM (seniorlagene og 
juniorlagene samme helg og samme sted).  Det er viktig f or oss å jobbe for at også rammene 
for juniorlagenes NM blir best mulig.   
 
Kommunikasjonen mellom NBF v/generalsekretæren og Sveiva Innebandy ble høsten 2017 
veldig anstrengt. Det nådde en foreløpig topp i desember hvor generalsekretæren kom med 
skriftlige anklager mot Sveiva Innebandy v/leder og kasserers om manglende vilje til å stille 
på møter og søke løsninger/ i NM – oppgjørene for 2016 og 2017.  Disse påstandene ble 
imøtegått i brev av 10.12.2017 fra leder i Sveiva Innebandy til generalsekretæren – vi ba om 
generalsekretærens tilbakemelding.  Foreløpig topp i denne saken ble nådd i møte 8.februar 
hvor generalsekretæren uttalte direkte rettet mot leder i Sveiva Innebandy at  
 
«Du får ikke skriftlig svar på brevet av 18.desember». 
 
Dette er fulgt opp i brev av 9.2.2018 fra leder i Sveiva Innebandy til Presidenten i NBF hvor 
overskriften er «Klage på generalsekretær Thomas Johansson for manglende besvarelse av 
Sveiva Innebandys brev av 28.12.2017».   
 
Som en konsekvens av generalsekretærens kommunikasjon omkring oppgjørene for NM 
2016 og NM 2017 – gikk leder gjennom Sveiva Innebandys ekspedisjoner/e-poster til NBF i 
perioden sommeren 2016 til høsten 2017.  Denne gjennomgangen medførte at leder trakk 
fram 8-9 saker hvor Sveiva Innebandy ikke hadde mottatt noe svar/tilbakemelding på sine 
henvendelser. Dette ble tatt opp i egen ekspedisjon av 20.12.2017 adressert til 
generalsekretæren og til valgt leder av innebandyseksjonen – Paal Sastad.   Hovedsaken vår i 
denne forbindelse er å vise hvordan NBF har håndtert henvendelser fra Sveiva Innebandy.  Vi 
har stilt spørsmålet om NBF synes dette har vært en tilfredsstillende behandling.  Vi har 
heller ikke mottatt skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen, men 8.februar var det et 
møte med leder av innebandyseksjonen, generalsekretæren i NBF, juridiske konsulent i NBF 
og Sveiva Innebandy v/kasserer og leder hvor brevet ble gjennomgått.   
Hvordan nevnte saker vil bli fulgt opp ytterligere fra Sveivas side er ikke avklart.  

 
Minirunden i Ekeberghallen – desember 2017 
 
Oslo og Akershus Bandyregion(OABR) vedtok vår/sommer at det skulle gjennomføres en stor 
miniturnering i Ekeberghallen hvor det også skulle legges inn andre aktiviteter.  Sveiva 
Innebandy ble spurt om vi kunne påta oss arrangementet ut fra vår erfaring med NM og 
kjennskap til Ekeberghallen.  Det ble (inntil da) påmeldingsrekord av lag.   Selve 
arrangementet gikk knirkefritt.  Likevel opplevde vi at ikke alt ble som vi hadde forventet ut 
fra OABRs beskrivelse av hva arrangementet skulle omfatte.  Det meldte seg ingen lag fra 
Østfold, Vestfold eller fra Oppland og det var ingen aktiviteter ut over miniturneringen.   
Men det ble en vellykket «tradisjonell» miniturnering hvor Sveiva medlemmene leverte.  
 
 



 
 
Samarbeidet med utleier av hallen – Oslo Idrettskrets var også meget godt.  Etter 
arrangementet hadde vi en konstruktiv oppsummering med OABR hva gjald både sportslige, 
økonomiske og arrangementsmessige forhold.  

 
 

5. Økonomiske forhold  
 

a. Driftsresultat 
 

Sveiva Innebandy har en meget trygg økonomisk plattform. 
 

Regnskapstallene for 2017 viser et overskudd på kr. 330.747,-.  
Egenkapitalen er på kr. 1.171.696  

 
Overskuddet framkommer på grunn av stram styring av utgiftene både i forhold til 
elitelagene og de aldersbestemte lagene.  Styret har altså ikke nødvendigvis vært «rause» 
med lagene, men ser heller ikke at vi har vært urimelige i forhold til hva vi har sagt ja til og 
hva vi har sagt nei til.  Videre har vi betydelige inntekter av våre dugnader, kiosken og 
billettsalg på elitekampene. NM – arrangementene har også gitt betydelige inntekter (etter 
mange dugnadstimer). 

  
Regnskapsoversikten viser en detaljert oversikt over klubbens inntekter og utgifter.  For å 
illustrere at det koster å drive et idrettslag trekker vi nedenfor fram noen poster: 
 
Serieavgifter for alle lagene: kr. 269.000,- 
Turneringsavgifter kr. 79.000,- 
Samlede dommerutgifter for alle lag: kr. 146.000,-.000,-     
Dommerhonorar for elite herrer og kvinner elite er kr.   2.200,- pr. kamp 
 

b. Budsjett 2018 
 

Driftsresultatet for 2017 og det at klubben har solid egenkapital gir Sveiva Innebandy 
mulighet til å gjennomføre «større» tiltak.  Eksempel på tiltak - slik styret inviterer Årsmøtet 
til å drøfte og eventuelt vedta - er å ansette en administrativ person (engasjementstilling).  
Hvis det forslaget faller vil et mindre omfattende tiltak være å honorere noen viktige poster 
som f.eks. – kioskansvarlig, shop-ansvarlig, kasserer, WEB – redaktør o.l.  Videre gir det rom 
for styret å anvende midler til opprusting av styrkerommet med utstyr.  Ett annet område 
hvor det kan være aktuelt å bruke midler (som ikke er tatt med i vårt budsjettforslag) er i 
forbindelse med å markere at Sveiva Innebandy fyller 25 år i januar 2019.  Det har også ved 
jevne mellomrom kommet ønsker om å investere i mer avansert teknisk utstyr i forbindelse 
med eliteseriekampene.   

 
 



 
 
I vårt budsjettforslag tar vi ikke med utgifter til noen av nevnte tiltak.  Skulle Årsmøtet vedta 
noen av tiltakene er vårt forslag at styret får de nødvendige fullmakter til å gjennomføre 
tiltaket.   
 
Styret vil dog fraråde at man bruker for mye av de oppsparte midlene.  Det er påkrevet å ha 
en solid egenkapital for å kunne møte uforutsette forhold både hva gjelder utgifter og fare for 
reduksjon i fremtidige inntekter.   

 
Budsjettet som fremlegges er stramt.  Det kreves fortsatt sterk styring av utgiftene. 

 
Ved budsjettoppsettet er det viktig å være oppmerksom på at en vesentlig del av klubbens 
inntekter de siste årene refererer seg til overskudd fra vår arrangering av NM i innebandy. 
Det er farlig å budsjettere som om dette er faste inntekter – tvert imot representerer dette 
inntekter forbundet med stor usikkerhet og må ikke bindes opp i faste driftsutgifter.   

 

6. Arrangementer 
 
Seriekamper elite kvinner og elite herrer 
Det er en fast stab som står bak arrangeringen av elitelagenes hjemmekamper.  En stab for 
herrekampene og en stab for kvinnekampene.  Publikumsoppslutningen vært svært god både 
for kvinne- og for herrekampene.    Våre arrangement står ikke tilbake for noen andre 
klubber – vi har program, kiosksalg, godt bemannet sekretariat og vantvakter.  

 
Andre lags hjemmekamper 
Til alle lags (fra de yngste til de eldstes) hjemmekamper stilles det krav om formaliteter 
rundt avviklingen av kampene.  Det enkelte lag er selv ansvarlig for arrangeringen.  Vi har 
inntrykk av at klubben også her gjør et godt arbeid med hjelp av støttespillere rundt det 
enkelte lag.   
 
NM 2017 
Sveiva Innebandy sto som teknisk arrangør for NM 2017 i Ekeberghallen. 
Arrangementet ble svært vellykket både sportslig og  driftsmessig dog med noen 
utfordringer i forhold til det økonomiske oppgjøret med NBF (omtalt på annet sted i 
Årsberetningen).  De gode resultatene oppnås fordi arrangementskomiteen og medlemmene 
leverer varene til topp-karakter.  
 
Arrangementet bygger også på et meget godt samarbeid med Norges Bandyforbund(NBF) 
v/Terje Larsen og utleier av Ekeberghallen (Oslo Idrettskrets). 
 
Miniturnering i Ekeberghallen 
Klubben sto også ansvarlig for gjennomføringen av Minirunden i Ekeberghallen i desember 
2017.  Se mer informasjon under hovedavsnitt 4. - «Organisatoriske – og driftsmessige 
forhold».  

 
 



 
 

Natt-turnering        
Også i 2018 ble klubbens interne natt-turnering gjennomført.  Det deltok ca. 100 spillere fra 6 
til nærmere 60 år, fra landslagsspillere til de som debuterte som innebandyspillere.  
Tribunen var også godt besatt (litt mindre enn tidligere år?).  Finalen gikk omkring midnatt.  
Sett av tid allerede nå til Natt-turneringen i 2018 – arrangeres (trolig) første fredagen etter 
skolestart i august. 

   
 

7. Dommere 
 

Ut fra forskjellig kriterier skal den enkelte innebandyklubb stille med et bestemt antall 
dommere.  For Sveiva Innebandys del er kravet at klubben skal stille med 8 dommere. 
I sesongen 2017/2018 tilfredsstiller vi dette kravet og vel så det – klubben har 10 dommere.  
Vi ser gjerne at flere unge spillere tar dommerutdanning. 

 
 
 

8. Sportslige forhold  
 

a. Detaljoversikt over sesongene 2016/2017 og 2017/2018 
 

Sluttresultat sesongen 2016/2017   Status 1.febr. 2017/2018 sesongen 
 
Gruppe  Lag Serie Reg.cup  NM  Lag  Serie  Reg.cup  NM 
 
Minilag       1     2 
 
J – 10 1 Akt.ser   0 
 
J – 12  2 1 1 2    
 
J – 13       1 3 
              
J – 14  1 4 2    1 1 finale 
 
J – 15       1 3 finale 
 
J – 16  1 3 2    
 
J – 17      1 5  sem.finale 
 
J -19 0  0   0  0 

 
 

G – 10 1 Akt.serie   1 Akt.serie 



 
 
Sluttresultat sesongen 2016/2017  Status 1.febr. 2017/2018 sesongen 

 
G – 12 1 14 2   1 4 
 
G – 13 2 4 1    
   4 
  
G – 14 1 1 1   2 2 
        7  
 
G – 15 1 1 Sem.fin  1 2  
 
G – 16 2 3 2   
   3  
 
G – 17       2 2 Finale 
        1 

 
G – 19 1 2 Sem.fin.  1 5  

 
Kvinner elite 3    Sem.fin.  1 
 
Kvinner 2 1 4   1 4 0 
 
Herrer elite  4    Kv.fin.  2  
 
Herrer2 1 2   1 3 2 
 
Herrer3 1 1   1 1 0 
 
Old.girls 1 13   1 11 0 
 
Oldboys 1 2 Kv.fin.  1 2 0   
Vetaeran 1 5    1 5 0 
 

  
Cuper: 

 
Aldersbestemte lag har i sesongen 2017/2018 deltatt i følgende cuper: 

 
Tigers Cup, Planke  Cup, Gothia Cup, Zone Cup.  

 
Europacup 
kvinner elitekvalifiserte seg for Champion Cup spill I 2017.  

 
 



 
 

 
Landslagspillere i 2017/2018: 
 
Sveiva Innebandy har hatt 17 spillere som har representert Norge i landskamper. 

 
A – landslag for kvinner 

 
Julie Gidske 
Anette M. Berg 
Henriette S. Knudsen 
Kristine Torp 
Malin Dahler 
Oda Kristine Langaker 
Hanne Hedlund Eriksen 
Kristine Næss Haug 

 
U – 19 landslag for kvinner  
 
Bertine Aas Hansen  
Maren Kristoffersen 

 
A – landslag for herrer 

 
Kristoffer Bakke  
Sindre Bjerknes 
Patrick Martinsen 
Andreas Næss Valbye 
Christoffer Øistad 

 
U – landslag for menn 

 
Marius Pedersen 
Casper Femtegjeld Sletten  
 
Vi tar også med at Brage Harby var med U – landslaget for menn (da som Freidig spiller) 
da de i VM i mai 2017 spilte Norge opp fra B – gruppen til A - gruppen 

 
 
 
 
 
 



 
 

9.  Forslag  
 

a. Forslag til Årsmøtet 
 

Informasjonen gitt i de 7 foregående punktene viser at Sveiva Innebandy er gode på mange 
områder.  Vi ser også at vi har utfordringer.  I arbeidet med å utvikle klubben og for å ta 
utfordringene på alvor, fremmer styret forslag til forbedringer av Sveiva Innebandy.  Forslag 
presenteres i detalj i egen sak til Årsmøtet – her lister vi kun opp forslagspunktene:  
 
1. Virksomhetsplan 
2. Opprettelse av administrativ stilling 
3. Opprettelse av sportslig utvalg 
4. Fastsettelse av medlemsavgifter 
5. Fastsettelse av deltakeravgifter 
6. Dugnader 
7. Handlingsplan 2018/2019  
 

b. Mer å hente   
 
I tillegg til de litt større forslagene nevnt ovenfor, mener vi at medlemmene med relativt små 
grep kan bidra til å støtte klubben ytterliggere: 
 

• Spiller din datter eller sønn innebandy – bli selv medlem i Sveiva Innebandy 
• Betal avgifter og kontingenter til rett tid. 
• Kjøp Sveiva produkter gjennom Sveiva Shop’n (produktene passer godt også 

for ikke aktive spillere). 
• Kjøp god kaffe, vafler og andre varer i Sveiva kiosken 
• Støtt klubbens dugnader 
• Lottospillere og andre tippere – registrer grasrotandelen på Sveiva Innebandy 
• Bry deg 
• Møt på kamper – selvsagt på «ditt» lag, men også på andre kamper.   
• Ta med familien (unge og litt eldre) og eller en venn eller flere på elitekampene 

(du finner alle Sveivas kamper på vår hjemmeside: www.sveiva.no) 

 
 

 
 
 

http://www.sveiva.no/


 
 

10. Takk for et godt Sveiva år og din medvirkning 
 

• Alle spillere, trenere, lagledere, foreldrekontakter 
• Alle hallvaktene 
• Arrangementsstaben som legger ned mye tid og krefter på rammene rundt 

elitekampene 
• Kioskansvarlig 
• Hallansvarlig 
• Drifterne av Sveiva Shop’n 
• Du som har stilt opp på våre dugnader 
• Du som kjøpte toalettpapir og/eller tørkepapir på vår dugnad 
• De som holder vår hjemmeside i gang teknisk og ved innlegg (www.sveiva.no) 
• AssistCo (Hummel), Extrem Innovation Sports(Unihoc), Torshov Sport og 

andre sponsorer. 
• Våre samarbeidspartnere – Rommen skole med velvillig rektor, vaktmestre, 

renholdere og inspektør, Undervisningsbygg, Bymiljøetaten og Stovner 
Bydel. 

• Catarina Paulos Syversen i Regnskapsfirmaet  
• Innebandyseksjonen i Oslo og Akershus bandyregion, Oslo Idrettskrets og 

utvalgte ansatte i Norges Bandyforbund. 
• NM – komiteen  
• Akers Avis Groruddalen 
• Vårt publikum 
• Alle som på en eller annen måte stiller opp for Sveiva Innebandy. 

 
Vi trenger dere og gleder oss til fortsatt samarbeid! 

 
24..02.2018 
Sveiva Innebandy 
Styret  
 

 
(sign)    (sign)     (sign) 
Terje Sletten  Jenny Håmås Johansen  Linda Wallin Sletten 
leder    nestleder    Sekretær 
 
 

 
(sign)    (sign)     (sign) 
Anne Lende Lindgren Cecilie Tingberg Fensholt  Jarle Hansen 
 

http://www.sveiva.no/


 
 

 
 Vedlegg til Årsberetning Sveiva Innebandy 2017/2018: 
 
 LAGENES ÅRSBERETNINGER FOR 2017 
 (SENDT INN AV DET ENKELTE LAG) 
 

ÅRSMELDING J13 
 v/Bodil Nordseth 
 

Status J13 pr januar 2018 
 

Trenere: 
Bodil Nordseth 
Ragnar Kjenes 

 
Spillere: 
Daniella Emilie Elfstrand  f.2005 
Dina Helene Wemberg  f.2005 
Elina Maria Hærnlund  f.2009 
Emma Sofie Rung   f.2005 
Erle Hegge Olsen   f.2006 
Filippa Maria Hærnlund  f.2006 
Frida Carina Julseth Halvorsen f.2007 
Helene Amalie Nordseth  f.2007 
Ida Celine Rung   f.2007 
Kilde Atgeirsdatter Øvland  f.2005 
Kine Berg Johnsen   f.2006 
Maren Broum Kristoffersen  f.2005 

 
Treninger: 
Onsdager: Fysisk trening kl. 17.15 -17.40. Innebandy kl. 17.45-18.45. 
Vi delte banen med J14/J15 frem til januar. Fra januar hadde vi hele banen alene. 
Fredager: Kl. 16.30-18.00. Vi deler banen med J14/J15, eller trener sammen med J14/15. 

 
Serien 2017/2018: 
Vi spiller i J13B og ligger på 2. plass etter 7 spilte kamper. (3 kamper igjen.) 

 
Regionscupen 2017/2018: 
Vi tapte i første runde mot Holmlia etter sudden og ti straffer til hvert lag. 1-1 ved full tid.  

 
Cuper/turneringer: 
Jenteturneringen 22/10-17 i Rykkinnhallen. Vi tok guld. 
Gothia cup i Gøteborg. Vi spilte 4 innledende kamper. 3 tap og 1 uavgjort.  
Vi tapte 1/8 finalen i B sluttspillet. 



 
 

 
Status sesongslutt 2016/2017: 
 
Laget spilte i J12B serien, og tok gull. 
De røk ut av regionscupen i kvartfinalen hvor de tapte mot Sveiva J12A. 

 
Planer fremover: 
Vi skal delta på Zonecup i Fredrikstad 27.-29. april. 
 
DEL 2 (J13) 

 
Laget: 
Vi er en fin gjeng på 12 stk. som møter opp på de fleste treningene. Filippa har trent mest med 
J14. Hun trener med oss på onsdager nå. Ida begynte etter jul. Elina fikk ikke være med å spille 
seriekamper før etter jul. 

 
Treninger: 
Vi har trent mye på pasninger og mottak. Vi har også trent på teknikk, plassering på banen, 
defensive frislag, overlapp, skudd (dragskudd og direkteskudd), oppspill og vende opp begge 
veier. 

 
Kamper:   
Før jul hadde vi ikke nok spillere, så vi lånte en til tre spillere fra J14. Etter jul har vi klart oss 
selv.  Vi kan låne spillere fra J14 hvis vi har behov for det. 
De som har vært med fra J14 er: 
Andrea Kløvstad  f.2005 
Jenny Nilsen   f.2005 
Mia Nilsen   f.2005 
Natnicka Rendalsvik  f.2005 
Susanne Fensholt  f.2005 
Kristin Anette Nordseth f.2004 

 
I de første kampene fikk spillerne spille på den plassen de likte best. Etter hvert har de fått lov til 
å prøve seg på ulike plasser. Kilde er vår keeper, men Kine står også litt i mål på treningene. Hun 
skal også snart stå i en kamp. 
Alle som er med får spille like mye hver kamp. 

 
Vårt mål i kampene er: 
Ha det gøy. Gå på/først på ballen. Skyte mye. Fokus/konsentrere oss om det vi selv skal gjøre. 

 
Gothia cup: 
Dette var først og fremst en sosial tur for å skape samhold og bli bedre kjent med hverandre. 
Jentene bodde på ISGR skolan med Hilde(Emma) og Sheila(Erle) de to første dagene, og 
Gjerterud(Kilde) og Silje(Frida) de to siste dagene.  
Vi spilte i J12. Vi spilte mot Lund(0-4), Ælvstranden(1-4), Lindkjøping(5-5), CL98IC(1-7) og 
Fristad(2-9).  



 
 
Jenter 14 

 v/Ragnar Kjenes 
 

På jenter 14 har vi en stamme på 11 spillere som har dette som sitt primærlag, vi har hatt med 
spillere fra jenter 15 som holder j14 alder og også latt spiller fra j13 som har fått prøve seg på et 
høyere nivå.  Vi var med i GothiaCup i J13 klassen, og vi ble slått ut kvartfinalen  i a-sluttspillet 
der. 

 
Leder J 14 A serien foran Tunet, vi spiller trippel serie og laget har slått Tunet 2 ganger i år i 
serien.  Er videre i regionscupen.  

 
Forrige sesong vant laget både regionscupen og serien i J 12, ble nummer 2 Jenteturneringen bak 
Nittedal i høst.  

 
 Jenter 15 
 v/Lasse Fensholt 
 
 J 15 har i årets sesong følgende sammensetning: 

• 2 jenter født 2001 (Spiller på disp. da de er helt ferske som innebandyspillere) 
• 3 jenter født 2002 (En overgang i desember, en helt fersk og en tidligere Sveiva spiller) 
• 4 jenter født 2003 
• 4 – 5 jenter født 2004 
• 4 – 5 jenter født 2005 

 
 Pr. januar 2018 ligger laget topp 3 i serien.  Med målsetting om sølv ved sesongslutt..  
 Regionscupen er enda ikke startet, men målsetting her er å nå en finale. 
 
 I sesongen 2016/17 ble det, for daværende J 14.sølv i regionscupen etter tap mot Tunet i finale.   
 Og i serien endte laget også på 2.plass, etter Tunet.  
 
 Gutter 10 og 11 
 v/Geir Fossum 
 
 Laget består denne sesongen av 16 spillere alle født i 07. 
 
 Sesongen begynte med relativt få spillere da mange sluttet i fjor. 

Laget var påmeldt i to serier G11 og G10, men på grunn av at mange sluttet avmeldte vi laget fra 
G11 serien.  
 
Vi har fått bra tilgang på spillere og er en fin gjeng. 
 
I tillegg til å spille i G 10 serien har laget vært med på 4 miniturneringer hvor det er stilt med 2 
lag hver gang. 
 
Laget er påmeldt Zonecup i april som blir en bra avslutning på sesongen. 



 
 
 Gutter 14  
 v/Linda W. Sletten  
  
 Status pr. januar 2018 for laget: 
 

Ligger på 2.plass på tabellen rett bak Tunet.  Det er kun 4 lag i serien i år og alle lag møter 
hverandre 4 ganger, så det blir en spennende innspurt. Tigers Cup, Planke Cup, Zone- cup og i 
Gothia Cup.  

 
I denne sesongen har vi vært så heldige at mange ressurser har stilt opp for oss og gitt gutta ulike 
treningsmessige utfordringer:  En stor takk til Brigitte Escobar som har satt opp mye av 
treningsprogrammet  og til Kristin Franzen som har hatt jevnlige ekstratreninger i styrke, 
bevegelighet, spenst m.m.  med gutta.   
 
Vi har også hatt idrettshelter fra Groruddalen som har hatt økter med gutta - med Stig Andre 
Berge (OL – bronse i bryting), Mohsen Bahari (MMA - trener) og Mats Roselli Olsen 
(Landslagsspiller i ishockey).  

  
 Stian A. Johansen (trener for G 12 – 13) har på en god måte ledet alle kampene til G 14.2.  
 

Takk også til dere foreldre som stiller opp i ulike oppgaver rundt laget og til lagets sponsorerer  
 Glenn og SaxMedia  
 
 Gutter 15 
 v/Linda W. Sletten 
 
 Status pr. januar 2018. 
 Leder tabellen, men det er jevnt i toppen og det blir en spennende innspurt.  
 

I år er det også NM – klasse for G 15.  Vi ligger godt i rute til NM sluttspill og målet er å spille oss 
frem til en NM finale.  

 
 Damer elite 
 v/Hege Aas 
 
 Sesongen 2016/2017 
 

Dette var en sesong hvor laget slet med mye skader og få spillere både på treninger og kamper, 
noe som resulterte i en litt skuffende 3.plass i serien og med 3 tap og 2 seiere i semifinalene mot 
Sagene i NM – kvalifiseringen ble det ingen NM finale på laget.  Vi valgte denne sesongen ikke å 
delta i regionscupen for å unngå unødvendig slitasje på en liten og redusert spillergruppe.  
Oppturen denne sesongen var GULL i Europacupen, noe som kvalifiserte laget til Champion Cup 
høsten 2017.  Vi  tok også opp 4 juniorspillere fra J16 som gjennom trening og matching på 
Damer Elite har tatt store steg, og 3 av 4 av disse har nå kontrakt med Damer Elite. 
 



 
 

Sesongen 2+17/2018 
 
Dette har så langt vært en spennende og suksessfull sesong og etter 13 kamper er laget 
ubeseiret, og ligger 10 poeng foran laget på 2.plass.  Målet er gull i serien og så langt ligger vi i 
rute.  Vi har også som mål å ta gull både i regionscupen og i NM. 
 
Høsten 2017 reiste vi til Finland for å delta i Champion Cup, dette var en utfordrende og herlig 
tur, hvor vi tok med oss hjem en god følelse etter å ha spilt mot verdens beste klubblag og gitt de 
solid motstand. 
 
Vi har fått en rekke nye spillere denne sesongen og pr. i dag hav i 20 utespillere og 2 keepere.  
Dette er en gruppe sammensatt av etablerte spillere fra både inn- og utland kombinert med 
mange unge fremadstormende spillere.  Kombinasjonen av dette skaper et unikt lag med solid 
erfaring., stort engasjement og masse pågangsmot. 
 
Vi har også fått en ny hovedtrener foran denne sesongen, Alex J. Jureksson, han er en trener med 
masse internasjonal erfaring og han har tilført laget ny kompetanse. 
 
Vi ser frem til resten av sesongen og vi har stor tro på at laget vil nå alle sine mål. 

 
 Herrer elite 
 v/Andreas F. Sletten 
 
 Sveiva /herrene viste stor spillemessige fremgang i helte 16&17 sesongen og avsluttet serien  

Sterkt med å slå Greåker i siste serierunde med 4 – 3.  Hadde vi fått den hjelpen vi trengte fra 
Slevik hadde det blitt bronse, men i stedet måtte vi nøye oss med en fjerdeplass.  Den gav 
hjemmebanefordel i NM – kvartfinalen hvor IK Akerselva ventet.  Ekspertene spådde en jevn 
kvartfinaleserie, men dessverre gikk herrene på en real smell og var ute etter tre strake tap. 
 
At man røyk ut allerede i kvartfinalen i år igjen var motivasjon for å styrke laget ytterligere og 
legge ned en enda bedre jobb på barmarken.  Det ble tidlig klart at Frikk Bruland ville komme 
tilbake til moderklubben.  Det samme ville Per Christian Brath noe som var veldig gledelig etter 
nesten 10 år på rømmen.  I tillegg fikk man inn forsterkninger på keeperplass i Helgerud og 
Østergren, på backplass fikk vi inn Billy Persson og på løpersiden ble U19 landslagsmannen 
Brage Harby hentet inn.  Det var dermed liten tvil om at troppen var sterkere enn på mange år.  
Det gjorde også sitt til at Sveiva – herrene foran 17/18 sesongen av mange ble sett på som en 
tittel utfordrer.  Det gjorde vi selv også selvfølgelig.  Og etter en sommer med utallige 
treningstimer – flere enn noen gang – var Sveiva -herrene klare for seriestarten og det som kan 
bli en historisk sesong. 
 
Sveiva – herrene har fortsatt muligheten til å skrive historie når vi skriver 1.februar.  De er a 
poeng med både Greåker og Slevik og kun tapt en av 17 kamper.  Februar blir en avgjørende 
måned når alle tre topplagene skal møtes.  Vi satser på Gull og har også tatt mål av oss å gå hele 
veien i NM – sluttspillet. 
 

 *************************************  februar 2018  ****************************************** 


