
 
 
 

 ÅRSMØTET 2018 
 Punkt 6  
 INNKOMNE FORSLAG  
 FORSLAG TIL VEDTAK FRA STYRET 
 
 
 6.1. Innkomne forslag  
 

Styret har mottatt to innspill til Årsmøtet: 
 
 6.1.1. Innspill fra Linda Adolphson: 
 

1. Økonomi 
 

Uten at jeg har noen direkte innsikt i klubbens økonomi så tror jeg at det finnes penger å spare 
gjennom noen forholdsvis enkle (?) tiltak: 
 
a) Sponsring av draktsett 
Via Coop så kan man søke om draktsett og bli ett lag per år som blir sponsret med gratis 
draktsett.  Jag vet att Damer Elite har Kiwi som sponsor, men ved bevilget sponsring av Coop 
kunne man kanskje overveie det alternativet.  På hjemmesiden står det mer om dette..  Jeg har 
fått inntrykk av at det er mest barnelag som dem sponsrer, men det står ingenting om alder så 
vidt jeg kunne lese meg til, dog blir det nemt at «Draktsettet passer perfekt til alle lagidretter 
som for eksempel fotball, håndball og innebandy», så kanskje klubben kan søke på vegne av alle 
våre lag i Sveiva? 
 
b) Utdeling av Treningsklær/Draktsett/Utstyr 

 
Sveiva er jo Norges beste klubb hvilket da innebærer at mange spillere velger å bli flere år i 
klubben.  Vi får jo utdelt utstyr i forkant av hver sesong og personlig opplever jeg at jeg har en 
«ubalanse» av utstyr (12 par shorts, men nesten ingen strømper, som eksempel).  Jeg tenker at 
behovet varierer fra spiller til spiller med tanke på antall år i klubben (Hva man tidligere har 
fått) samt slitasje og faktisk også at det faktum om hvor ofte man har anledning til å vaske 
treningstøyet styrer antall shorts/t-shirts hver spiller har behov for.  Jeg vet ikke om flere 
spillere enn meg opplever dette som et forbedringspunkt, men mitt forslag er uansett at man i 
forkant av hver ny sesong kan enkelt undersøke behovet gjennom for eksempel å dele ut en 
enkel blankett/spørreskjema via mail der hver spiller kan krysse av for hva denne mangler/har 
behov for , hva denne har nok av for kommende sesong og eventuelt hva denne eventuelt skulle 
kunne levere inn til klubben som vi deretter kan omfordele på klubbens spillere (helt nye spillere 
som tidligere har hatt andre sponsorer kanskje skulle ha nytte av flere shorts for eksempel). 
 



 
 
 
c) Draktsett «nedover» i klubben 
 
Jeg har for vane fra mine tidligere klubber i Sverige å levere inn matcdrakter etter hver sluttført 
sesong for at disse skulle gå videre til de yngre lagene i klubben (vet dog ikke hva man i praksis 
gjør med trykk mm. ).  Jeg vet ikke hvordan det fungerer i Sveiva, men det var i alle fall en måte 
for mine tidligere klubber å «husholda» pengene i klubben. 

 
2. Treningsrom  

 
Med min bakgrunn som rehabilitert spiller så har jeg tilbrakt x antall timer i treningsrommet i 
Rommenhallen.  Men alt ettersom tiden gikk og alt utstyret der inne ble mer og mer ødelagt så 
var det ikke mye man kunne få gjort der inne.  Jeg vet at vi er en gjeng (både damer og herrer) 
som egentrener lite innen innebandytreninger og det hadde vært fint om med lite utstyr som er i 
orden.  Jeg vet ikke hvilke rettigheter eller forpliktelser klubben har hva gjelder dette rommet, 
men om vi har mulighet til å få gjort noe med det så finnes det relativt rimelige alternativ til å 
oppgradere der inne.  For innebandyspillere så er det ikke nødvendigvis store og tunge maskiner 
som er «kluen» til forebyggende trening for eksempelvis treningsstrikker, BOSU-baller, 
balansebrett m.m. (mer tilnærmet den treningen vi hadde på STERK).  Om dette på noen som 
helst måte skulle kunne realiseres og la seg gjennomføre så kunne man ha gjort en liten 
opinionsundersøkelse blant elitelagenes spillere for å undersøke interessen samt eventuelt 
muligheten for hver spiller med å hjelpe til med å dette i orden.  På Finn.no kan man kjøpe en 
del treningsmaskiner og andre treningsredskap for en rimelig sum og i blant gis det også bort 
fult brukbart (og i mye bedre stand en eksisterende) apparater.  Butikker som «Julia» har også 
rimelige priser.  Dette skulle nok bidra til en bedre «egentreningskultur» og en pekepinn for 
våre juniorer og yngre medlemmer i klubben, jeg hadde selv satt pris på å bli oppfordret til 
egentrening av mobilitet når jeg var ungdom (om man da hadde vist hvor viktig dette var). 

 
Lycka till med møtet, hør av er om ni undrar over någåt jeg skrivit/inte skrivit. 
 
Mvh: 
Linda Adolphsom  
Sveiva Damer Elite  
 

 «Svar – forslag fra Styret på innlegget fra Linda Adolphson 
 
 Punkt 1.a Sponsring av draktsett 
  

Styret har vært i kontakt med ulike selskap som er villige til å kunne levere draktsett til yngre 
lag.  Men forutsetningen er at det er spesielle drakter som ikke samsvarer med det merket Sveiva 
Innebandy spiller med.  Vi ønsker at lag i alle aldersklasser skal spille i Hummeldrakter.   
 
 
 
 
 



 
  

Punkt 1.b Utdeling av treningsklær/Draktsett/Utstyr 
 

Styret vil bringe innspillet til Linda Adolphson videre til elite herrer og elite damer slik at de 
sammen med det nye styret kan hente noen ideer fra innspillet.  Det må dog presiseres at 
kontraktene med elite spillerne gjerne kan ha et innhold som sier noe om utdeling av utstyr 
innenfor et begrenset beløp, framfor at de tildeles det og det «plagget». 
 

 Punkt 1.c Draktsett «nedover» i klubben 
 
 Oppgaven i å ta vare på utstyr til det enkelte lag er lagt til lagleder.  På informasjonsmøter med  
 trenere, lagledere og foreldrekontakter vil dette kunne bli understreket.  Dog må vi bemerke at 

mange av spillerne på yngre lag har trykket egne navns på draktene. Da betaler spiller utgiften til 
drakten og er selvsagt også personlig eier av denne.  

 
Punkt 2 Treningsrom  

 
 Innspillet tas med i Styrets forslag til Handlingsplan for 208/2019 –  

Punkt 5. Anlegg   
 

o Oppgradere styrkerommet – rydde, oppgradere treningsutstyret og vurdere om 
rommet lar seg kombinere som trenings-/styrkerom og «sosialt oppholds- og 
møterom». 

 
 

6.1.2. Innspill fra Hege Aas: 
 
Jeg ønsker å fremme et forslag til Årsmøtet at vi ansetter en lønnet daglig leder i Sveiva Innebandy.  
Jeg anser det som nærmest umulig å drifte Sveiva videre uten minst én ansatt. 
 
Klubben har blitt så stor og det er mye administrasjon rundt klubben at det ikke lenger er forsvarlig 
å legge dette på frivillig innsats. 
 
Lønningen kan delvis finansieres ved at vedkommende skaffer sponsorer både på vant og draktene 
til elitelagene, søker de støtteordningene som finnes, i tillegg må vi trolig øke noe på medlems- og 
treningsavgiften. 
 
Svar fra styret på innspillet til Hege Aas: 
 
Sveiva Innebandy har i all tid bygget på frivillighet og dugnadsarbeid.  Det å lønne spesielle 
«tjenester» kan gjøre det vanskeligere å få medlemmene til å stille opp på ulike oppdrag, skal 
«Shopansvarlig», Kiosansvarlig, Web – redaktør, styreleder, kasserer med flere også honoreres? 
 
Vil en ansatt administrator – som ikke er tillitsvalgt – kunne få for stor makt og/eller redusere 
styrets både rett og plikt til å styre klubben? 

 
Har klubben råd til å lønne en administrativ ansatt person?   



 
 
 
Finnes den personen som må har de ønskede kvalifikasjonene (administrativ kompetanse, 
kjenne IdrettsNorge, markedsføringskompetanse, samarbeidsevner, fleksibilitet og ha hjerte for 
Sveiva Innebandy) for å fylle jobben.  

 
Men, et av de største problemene/utfordringen for styret de siste to årene har vært å få 
medlemmer til å stille opp i store og mindre store faste oppdrag (samtidig som vi har erfart at 
medlemmene har vist en fantastisk dugnadsånd i forbindelse med større enkeltoppdrag som for 
eksempel arrangering av NM og minirunder, en dugnadsånd enhver klubb i Norge misunner 
oss).  Arbeidsbelastning på styret og noen få andre Sveiva medlemmer har vært betydelig.  
Ansettelse av en administrativ person vil gjøre arbeidssituasjonen lettere for styret og trolig også 
gjøre det lettere å rekruttere/beholde personer til styreverv.  
 
Har klubben økonomisk råd til å ansette en administrativ person.  Det kan forventes at en 
administrativ person vil kunne gjøre en bedre jobb i forhold til sponsorarbeid og det sammen 
med å skaffe midler fra ulike hold vil kunne finansiere noe av lønnsutgiftene.  Samtidig må det 
sies at pr. februar 2018 har Sveiva Innebandy rimelig godt økonomi.  Men vil klubben på sikt ha 
like god økonomi (som de siste årene har vært styrket på grunn av NM – arrangementet)? 
 
Styret mener altså at det er fordeler og ulemper ved å ansette en administrator i klubben.   Vi 
mener det er grunnlag for å gjøre flere undersøkelser for å avklare om klubben bør ansette en 
administrativ person – hva trenger klubben – en administrator, en mer sekretærartet funksjon, 
hel- deltidsstilling, engasjement eller fast stilling.  
 
Styrets konklusjon fremkommer under punkt 6.2.2.  

 
 

6.2 Forslag til vedtak fra styret 
 
6.2.1. Virksomhetsplan 

 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 

 
«Virksomhetsplan 2017 – 2020 Sveiva Innebandy» opprettholdes slik den ble vedtatt på 
Årsmøtet i 2017.   

 
Planen følger vedlagt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.2.2. Opprettelse av administrativ engasjementstilling 
 
Vi viser til innspill fra Hege Aas og kommentarer fra styret under punkt 6.1.2.  
 
Styret inviterer Årsmøtet til å drøfte og eventuelt vedta følgende: 
 
Styret som velges på Årsmøtet 7.mars gis fullmakt til å ansette en administrator/sekretær 
i et engasjement i perioden fra ett tidspunkt i 2018 og fram til maksimalt utgangen av 
februar 2019.  Styret gjør nødvendige undersøkelser (blant søke råd i Oslo Idrettskrets og 
klubber som har ansatt administrativt personale), utarbeider stillingsbeskrivelse og 
kompetansekrav til stillingsinnehaver før stillingen kunngjøres.    Styret lager en 
erfaringsrapport som legges fram for Årsmøtet i 2019 / eventuelt at det innkalles til 
ekstraordinært Årsmøte for avklaringer før den tid.  Det settes av kr. 350.000,- (lønn 
inklusive sosiale kostnader) til engasjementstillingen.  
Dersom styret ikke velger å engasjere en administrativ person(administrator/sekretær) 
gir styret en redegjørelse i saken til Årsmøtet i 2019.  

 
 Vi viser også til informasjon Årsberetningens punkt 5.b – Budsjett.  
 

NB!  I styremøtet 21.02.2018 var det enighet om at refererte forslag presenteres for Årsmøtet. 
Men det ble vedtatt at nåværende styremedlemmer - ut fra sakens vanskelighetsgrad - stilles fritt 
om de etter debatt på Årsmøtet stemmer for eller mot refererte forslag/andre forsalg som måtte 
presenteres på Årsmøtet.  

 
 

6.2.3. Opprettelse av sportslig utvalg  
 

Det siste året har hverken elitelaget for kvinner eller elitelaget for herrer hatt et verv som 
«Sportslig leder».  I tidligere år har det også vært noe diskusjoner/uklarheter om hva 
rolle/myndighet et slikt verv skal ha.   
 
I sesongen 2017/2018 synes det som om hverken elite damer eller herrer har savnet «sportslig 
leder» (men har hatt dyktige lagledere).  Samtidig ser styret det som et mulig problem at det ikke 
er noe ledd mellom trenerne og styret hva gjelder sportslige forhold.   Dette fordi styrets 
medlemmer ikke nødvendigvis har den ønskede innebandyfaglige kompetanse (Linda W. Sletten 
er unntaket i styret 2017/2018).  Kompetanse til å gi råd og veiledning av sportslig karakter til 
trenerne. Det kan være dumt for trenerne å ikke ha en «instans» i klubben som kan være en 
sparringspartner.  Tilsvarende kan det være dumt for styret at trenerne gis for frie tøyler.   
 
Styret mener trenerne trenger noen å kunne drøfte og søke råd hos oss hva gjelder sportslige 
forhold.  Tilsvarende mener vi at styret trenger noen å drøfte/søke råd hos i sportslige forhold i 
tillegg til trenerne.  Det kan gjelde forhold som størrelse på spillertroppen, hvilke spillere trenger 
vi, kontraktsvilkår for spillerne, forhold til juniorlagene og ikke minst når styret skal foreta 
ansettelse eventuelt avsettelse av trenere.   
 



 
 

 
Styret mener at «noen» kan være et Sportslig utvalg.  Et utvalg som kan bestå av 3 – 5 personer 
hvis krav til kompetanse må være at de har solid spillererfaring fra eliteseriespill og/eller høy 
trenerkompetanse/erfaring – gjerne fra Sveiva Innebandy.  Utvalget tenkes å dekke både 
damelaget og herrelaget.   
 
Det må understrekes at «Sportslig utvalg» kun har en rådgivende funksjon både overfor trenerne 
og overfor styret.   
 
Utkast til Mandat for sportslig utvalg vedlegges.  
 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
Det opprettes et «Sportslig utvalg» for Sveiva Innebandy.   
Mandatet for utvalget følger vedlagt – et mandat styret gis fullmakt til å endre ved behov.  
Styret framlegger for Årsmøtet 2019 erfaringer med det «Sportslig utvalget».  
 

 
6.2.4. Fastsettelse av medlemsavgifter 

 
Etter flere år med et stort antall varianter i satser på medlemsavgiften vedtok Årsmøtet i 2017 at 
å redusere antall varianter fra 7 til 3.  Styret har opplevd at vedtaket ble godt mottatt – enklere 
for medlemmene og også lettere å administrere for styret.  Medlemsavgiften ble også satt ned for 
hovedtyngden av våre medlemmer i håp om at vi kunne få flere medlemmer.  (som igjen vil 
kunne gi økt offentlig støtte).  Sveiva Innebandy har økt sitt medlemstall og vi har opplevd at 
svært få medlemmer ikke har betalt sin avgift (Styret har dog overfor noen svært få spillere fra 
elite til aldersbestemte klasser måtte gå inn å «true» med spillerforbud hvis avgiften ikke ble 
betalt).   
 
Med referanse til ovennevnte foreslår styret å opprettholde både satser og inndeling av 
medlemsavgiftene.   
 
Hva gjelder tidspunkt for fakturering av medlemsavgiften (og deltakeravgiften) foreslår styret at 
dette finner sted i månedsskifte august/september.  Begrunnelsen for dette er at vi har erfart at 
ikke alt opplegg rundt lag og treningstider er klart før sommerferien.  Videre vil klubbens solide 
økonomi gjøre det uproblematisk å betale en rekke regninger (serieavgifter, lisenser m.m.) som 
forfaller i mai og juni. 
  
Videre minner styret om følgende: 
 
Spillere som ikke har betalt medlemsavgift får ikke spille kamper for Sveiva Innebandy. 
Spillere som oversitter fristen for innbetalt medlemsavgift med mer enn 4 uker gis ikke 
anledning til å trene. 
 
 
 



 
 

Foresatte/Medlemmer som har spesielle årsaker til å bli fritatt fra/få utsettelse med å betale 
medlemsavgift, må gjøre en henvendelse (skriftlig eller muntlig) til leder og/eller kasserer (som 
begge har taushetsplikt i saken).  Styreleder og kasserer avgjør i samarbeid henvendelsen.  

 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
Medlemskontingentene i Sveiva Innebandy blir i sesongen 2018/2019 som følger: 
 
Familiemedlemsskap   kr. 2.550,- 
Herrer elite/Kvinner elite kr. 2.100,- 
Alle andre     kr.     500,-  
 
Medlemskontingenter faktureres i august/september med forfall 2 – uker senere.  
 
Konsekvenser av ikke å ha betalt medlemsavgift blir som referert ovenfor, med mulighet i 
spesielle tilfeller til å søke om fritak for /utsettelse av medlemsavgiften.  

 
6.2.5.  Fastsettelse av deltakeravgift 

 
Deltakeravgiften skal dekke påmeldingsavgifter til seriespill/aktivitetsrunder/minirunder, 
dommerregninger, trenerlønninger, spillerdrakter (ikke shorts og strømper), førstehjelpsutstyr 
og annet utstyr laget trenger til treninger i hallen.  Styret mener at satsene for deltakeravgift som 
ble fastsatt for sesongen 2017/2018 har vært på riktig nivå.   

  
Deltakeravgiften gjelder for en – 1 - hel sesong om gangen og betales ved oppstart av hver 
sesong.  Fakturaen sendes ut i august/september sammen med Medlemsavgiften. 
Nye spillere kan prøve innebandy i 3 uker før Deltakeravgiften og Medlemsavgiften må betales.  
Spillere som startet etter 1. januar betaler 50% av deltakeravgiften. 

 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 

 
Deltakeravgifter i Sveiva Innebandy for sesongen 2018/2019 blir som følger:   
 
Herrer elite/Damer elite  kr. 1.200,- 
Oldgirls   kr. 1.000,- 
Oldboys/Veteran 
Herrer 2 og herrer 3 kr. 1.500,- 
Jenter/Gutter 10 – 19 år  kr. 1.500,- 
Jenter/Gutter 6 – 9 år kr. 1.000,- 
EL – innebandy   kr. 1.000,- 

  
Deltakeravgiften faktureres i august /september med forfall 2 – uker senere. 
 
  
 
 



 
 

6.2.6.  Dugnader 
 

En vesentlig del av Sveiva Innebandys inntekter kommer fra dugnadsarbeid fra klubbens 
medlemmer.  Normalt har det vært gjennomført to større dugnader (utenom NM arrangement) 
hvor det stilles krav om deltagelse fra alle lagene og hvor (stort sett) alle inntektene går til 
«klubben».  For sesongen 2018/2019 vil det også bli gjennomført 2 - to -felles dugnader.  
I tillegg kommer dugnader i regi av dette enkelte lag.  

 
Det er sjelden dugnadsarbeid møtes med «stormende jubel», men det er altså en nødvendighet. I 
det siste året har flere av medlemmene spurt om anledning til å «kjøpe seg fri fra dugnadene».  Vi 
forstår at noen har vanskeligheter for å stille opp på alle dugnadene (Sveiva Innebandy er jo ikke 
alene om å stille krav om dugnadsarbeid til foresatte).  Slike ønsker er i stor grad blitt  
 
imøtekommet.  Men uten dugnadsinntektene måtte vi øke de faste avgiftene som igjen vil ha flere 
negative sider.   
 
Styret ønsker å ha mest mulig klare og forutsigbare retningslinjer for dugnadsarbeidet.  

 
Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende:  

 
Sveiva Innebandy gjennomfører i sesongen 2018/2019 to – 2 – større dugnader (i tillegg 
til NM arrangementet) hvor det stilles krav om deltagelse fra alle lagene og hvor (stort 
sett) alle inntektene går til «klubben».  Medlemmer som ønsker det kan kjøpe seg fri fra 
dugnader mot å betale en sum som fastsettes av styret i forkant av dugnaden.   

 
 
6.2.7. Handlingsplan for 2018/2019  
 

Styret inviterer Årsmøtet til å vedta følgende: 
 
Styrets forslag til «Handlingsplan 2018/2019 Sveiva Innebandy» slik den er presentert 
i innkallingen til Årsmøtet tiltres. 

 
 

 
 Stovner, 24. februar 2018 
 
 Stryet  
 Sveiva Innebandy 
 v/leder  

Terje Sletten 
  
  


