Forslag fra styret og innkomne forslag
Forslag fra styret
Trenings- og medlemsavgifter for sesongen 2020/2021:
Heve treningsavgiften med 200 kr, dette skal dekke utgifter til drakter, baller, serieavgifter,
dommerregninger m.m.
Treningsavgift for sesongen 2020/2021:
Dame elite og herre elite

kr. 1.200

Oldgirls/damer 2

kr. 1.700

Oldboys/veteran/herrer 2/3/4

kr. 1.700

El-innebandy

kr. 1.700

Jenter/gutter 10-19 år

kr.1.700

Jenter/gutter 6-9 år

kr 1.200

Heve medlemsavgiften for damer og herrer elite med 200 kr.
Medlemsavgift for sesongen 2020/20201:
Familiemedlem

kr. 2.550

Damer og herrer elite

kr. 2.300

Alle øvrige medlemmer

kr. 500

Supportermedlemskap

kr. 500

Supportermedlemskapet innebærer gratis inngang på alle Sveivas hjemmekamper.

Spillere som starter opp etter 1.januar (etter halv sesong) betaler vanlig medlemsavgift, men kun
50% av treningsavgiften for resten av sesongen.
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Forslag fra styret
Forslag til retningslinjer for bruk av lagkasser i Sveiva Innebandy
I henhold til NIF’s regler skal all økonomi tilknyttet alle lag være tilknyttet klubben. Grupper eller lag i
Sveiva har ikke anledning til å ha egne bankkonti.
For Sveiva som klubb er det også viktig at lagkostnadene blir kostnadsført i klubbens regnskap fordi
alle kostnader genererer momskompensasjon. Idrettslag får cirka 5% momskompensasjon av alle
driftskostnader.
Rutine/retningslinjer
•

•
•

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via klubbens konto. Innsamling av småbeløp og
egenandeler (opp til ca. totalt 500,- kr.) fra foresatte til f.eks. cuper, avslutninger kan
håndteres utenfor lagkassene.
Ved innsamling av egenandel til cuper, treningsleirer og alle felleskjøp av klær og utstyr o.l.
skal pengene settes inn på Sveiva sin konto
Retningslinjene gjelder kun penger som er direkte tilknyttet laget (lagkonto/lagkasse)

Innskudd på lagkontoen
•
•
•

Alle innskudd til lagkontoen gjøres til kontonummer 0530 05 34001
Hvert enkelt lag har fått tildelt et avdelingsnummer på bestående av 2 sifre
Alle innskudd må være merket med avdelingsnummer for at det skal havne på riktig lagkonto

Betale faktura
•
•

Når laget skal betale en faktura, må den sendes til faktura@sveiva.no
Faktura attesteres av daglig leder og en person fra klubben

Refusjon av utgifter
•

Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra «lagkontoen» sendes via faktura@sveiva.no.
Det er da viktig at man oppgir riktig avdelingsnummer. Utleggskjema skal benyttes. Forskudd
vil som hovedregel ikke utbetales. I spesielle tilfeller kan lag søke styret om tillatelse til
forskuddsbetaling.

Øvrig
•

•
•

Lagleder bør føre et eget “skyggeregnskap” slik at man har en oversikt selv over hvor mye
som står på lagkontoen. Ved behov kan man også få utskrift av prosjektregnskapet ved
forespørsel til kasserer/daglig leder. Alle inntekter(innbetalinger) og kostnader for et
lag/gruppe føres som et eget prosjekt. Det foretas månedlige periodiseringer slik at
resultatet pr idrett ikke blir påvirket (nettoresultatet føres mot balansen), pr 31.12. inntas
imidlertid alle kostnader som grunnlag for momskompensasjon.
Dersom lag slås sammen, vil også lagkontoene slås sammen
Hvis det er midler igjen på et lag som blir oppløst vil dette tilfalle klubben
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Utgifter som kan belastes lagkassa
•

Lagkassa skal kun benyttes til innebandyrelaterte formål. Det er kun tillatt å benytte midler
fra lagkassa til formål knyttet til lagets spillere og støtteapparat.

Eksempler på formål:
o
o
o
o
o

Cuper
Treningsutstyr kjøpt fra klubbens avtalepartnere
Treningsleir/kickoff-samlinger
Sosiale sammenkomster (ikke alkohol). Formål og deltakerliste skal alltid vedlegges
utleggsskjema.
Dersom lagene ønsker å benytte lagkassa til noe annet kan de skrive en søknad til
styret

Forslag fra medlem Terje Sletten
Til Sveiva Innebandy

Stovner, 19.februar 2020

Styret
v/leder Jenny Håmås Johansen

FORSLAG TIL ÅRSMØTET – 11. MARS 2020 - I SVEIVA INNEBANDY
FRA: Terje Sletten

FORSLAGET:
Styret innkaller til informasjonsmøte for trenere, lagledere, foreldrekontakter, medlemmer og
foreldre/foresatte til barn og ungdom som spiller i Sveiva Innebandy. På møtet gis informasjon om
aktuelle saker fra styrets side og deltakerne gis anledning til å stille spørsmål til styret. Møtet
annonseres i god tid slik at målgruppen kan melde inn forslag til saker/spørsmål til møtet.

Møtetidspunkt:

I løpet av september 2020.

Sted:

Rommen skole og kultursenter – Auditoriet
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Innhold:

Aktuelle saker styret ønsker å gi informasjon om

Mulig saksliste:
1. Formål med møtet
2. Opplegg/Tidsplan for møtet
3. Presentasjon av møtedeltakerne
4. Presentasjon av styret (mulig ansvars-/oppgavefordeling) og andre sentrale medlemmer
(hallansvarlig, sportslig utvalg, sosialkomiteen, o.l.)
5. Velkommen til Sveiva Innebandy
Klubbens styringsdokumenter
Litt om innhold (verdier/målsettinger, handlingsplanen m.m.))
6. Hvor finner jeg hva (Hjemmesiden, facebookinformasjon, Handlingsplanen,
Virksomhetsplanen, Klubbhåndbok m.m.)
7. Retningslinjer for sosiale medier.
8. Status lagsopplysninger – trenersituasjonen, rekrutteringssituasjonen, påmeldte lag m.m.
9. Trenerkontrakter
10. Oppgaver lagledere
11. Oppgaver foreldrekontakter
12. Styrets forventninger/ønsker til foreldre og «vanlige» medlemmer
13. Hallvakter, arrangement og annet dugnadsarbeid
14. Status Handlingsplanen pr. medio september 2020 (rimelig detaljert gjennomgang) og planer
framover.
15. Hvis noe er vanskelig – hva gjør du – hvem henvender du deg til og hvordan.
16. Andre saker fra styret
17. Andre spørsmål fra møtedeltakern

BEGRUNNELSE FOR FORSLAGET
Etter flere år i sentrale verv i Sveiva Innebandy, må jeg innrømme at jeg i løpet av 2019/2020
sesongen har følt meg litt på utsida av klubben. Det har jeg opplevd som både godt, men også litt
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vondt. Jeg har imidlertid ved å følge med på noen av facebooksidene og ikke minst ved å delta som
stand inn på informasjonsmøtet 30.janauar fått noe informasjon om driften av klubben. Jeg ser at
mye er bra, men jeg har også sett at det er noen sider hva gjelder driften av klubben – spesielt på
informasjonssiden – som jeg tror kunne vært bedre.
Ved forslaget om et informasjonsmøte i løpet av september/medio oktober – som også sto som et av
tiltakene i Handlingsplanen for 2019/2020 (vedtatt på Årsmøtet i 2019) – vil jeg tro at styret, trenere,
lagledere og foreldrekontakter vil kunne få og gi nyttig informasjon innen forskjellige områder. Dette
har jeg som tidligere leder erfart har vært av stor verdi for styret og jeg vil tro også hos de øvrige
møtedeltakerne.
Jeg tror også at punktet «Status Handlingsplanen» vil legge et sundt press på styret om å følge opp
Årsmøtets vedtak og samtidig be om bidrag/innspill fra møtedeltakerne.
Mitt forslag til målgruppe er utvidet (i forhold til tidligere lignende møter) til også å gjelde «vanlige»
medlemmer og foreldre/foresatte til barn og ungdom som spiller i Sveiva Innebandy. Dette
begrunnes med at jeg tror det kan være medlemmer som ikke har spesielle verv som vil få en
sterkere tilknytning til klubben. De vil i noen tilfeller kunne dele sine erfaringer og bidra i ulike større
eller mindre oppgaver for klubben. Det vil også være et utrykk for å verdsette denne gruppen. Ved
at klubben nå har passert 26 år vil det kanskje være mulig å motivere «eldre» medlemmer som har
hatt ulike oppgaver i klubben tidligere til påny å bidra. Ved å bli invitert til møtet vil i allefall styret
kunne si – vi ser dere og dere er velkomne til å bidra. Ved å gi foreldre/foresatte informasjon om
klubben (herunder tilbud og krav klubben stiller til spillerne) vil kunne oppleve en nærmere
tilknytning til Sveiva Innebandy og muligens også melde seg inn som medlemmer og mulige
bidragsytere (f.eks. bare fortelle det å fortelle dem hvor viktig det er at de følger opp sine barn på
kamper (og treninger hvor det er et krav).
Stovner, 19.februar 2020
Vennlig hilsen
Terje Sletten
(sign)
Medlem av Sveiva Innebandy

Styret støtter forslaget til Terje Sletten
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