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Generelt 
Sveiva Innebandy ble etablert i 1994 og har hatt Rommenhallen som hjemmearena siden 2010. 

Klubben er registrert i Foretaksregisteret og har organisasjonsnummer 981428951. 

 

Virksomheten 
Klubben hadde pr 31.12.21  324 betalende medlemmer. Disse fordeler seg på 207 aktive 

medlemmer, 60 kvinner og 147 menn, og 117 supportermedlemmer. 

 

Drift 

Styrets sammensetning 
 

Leder:   Torunn Holm Svensson 

Nestleder:  Mona Kalgård Kristiansen 

Styremedlemmer: Naima Asghar 

   Oshin Lacy-Ann Danielrud 

   Brage Harby 

   Anton Brenner 

   Bjørn Joakim Lundin 

 

Andre utvalg 
 

Sportslig utvalg:  

Arrangementskomité HE:  Rune Øistad, Petter Aas 

Arrangementskomité DE :  Astrid Rød og Jarle Hansen 

Sponsorkomité:   

Sosialkomité:  Berit Aarhoug, Lene Lindgren, Connie Anita Parborg, Hanne Bjørkvold 

  Lilleåsen 



 
 

4 
 

Kioskomité:   Sissel Falkhaugen, Tor Johan Holaker og Monica Wemberg (Naima 

     Asghar har trekt seg fra kioskgruppen)    

Halldriftsansvarlig:            Petter Aas - ønsker ei å fortsette 

Dommerkontakt:  

Koordinator for treningstider:    Anton Brenner, Morten Isnes 

Styrets arbeid 
Styret ble konstituert i midten av juni. Årsaken til sen oppstart er at valgkomiteen hadde utfordringer 

med å stable på beina et fullverdig styre. Dermed stod klubben uten leder og riktig antall 

styremedlemmer. Dette kom da på plass som nevnt i midten av juni. Etter corona epidemien har 

beklageligvis mye av frivilligheten i klubben forsvunnet. Arbeidsoppgavene fra det gamle styret i 

tillegg til komite oppgavene ble da automatisk lagt under styrets paraply. Denne arbeidsmengden var 

ikke styremedlemmene klar over og arbeidsbyrden ble alt for stor for hele styret.  Resultatet av det 

var at tre av medlemmene ønsket å bli fritatt fra styrearbeidet. I tillegge så har to øvrige 

styremedlemmer bidratt svært lite. Styret så seg derfor nødt til å innkalle til et ekstraordinært 

medlemsmøte.  I realiteten så er det kun tre til fire styremedlemmer som har vært operative i denne 

perioden.  

Ekstraordinært medlemsmøte 

Det ble utlyst og gjennomført et ekstraordinært medlemsmøte den 27.10.21. Grunnen til dette var 

for å informere klubbens medlemmer om tingenes tilstand. Dessverre var det manglende 

engasjement og mangelfullt oppmøte. Årsaken til det dårlige oppmøtet vet vi ikke bakgrunnen til. 

Det førte til at det ble ekstra utfordrende for styret og nå ut med og informere om de 

arbeidsoppgavene og utfordringene styret trengte hjelp til.  

Styret har ikke endret seg gjennom denne perioden, men det er kun to av de nåværende 

styremedlemmene som ønsker å sitte en ny periode, dvs perioden 2022/23. 

Styremøter og andre møter 

Styret har avholdt 10 styremøter, et årsmøte og seks arbeidsmøter hvor dokumentene til årsmøte 

ble utarbeidet. Sosialkomiteen og kioskkomiteen har fungert optimalt. Øvrige komiteer har ikke 

fungert på grunn av manglende engasjement og frivillige som ønsket å påta seg dette arbeidet.  

Styreleder har deltatt på møter i de forskjellige lagene etter behov og forespørsel.   

Trener og støtteapparat 

Ved oppstart av sesongen 21/22, manglet vi trenere og støtteapparat til flere av lagene våre. I tillegg 

mistet vi hele G19 laget vårt. Det å begynne å finne trenere når en sesong har startet er en relativt 

tung oppgave. I løpet av året har trener/støtteapparat situasjonen dog bedret seg betraktelig. 

Derimot har styret fungert som støtteapparat for HE, og det har ikke vært optimalt verken for laget 

eller styret. Mer informasjon rundt dette finner vi under de respektive lagenes årsberetninger. 

Utviklingskonsulent 
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 Våren 2021 ble  Anton Brenner ansatt av styret som klubbens utviklingskonsulent. Avtalen skulle 

gjelde fra 1.august 2020 til 31.juli 2022. Høsten 2021 måtte Anton Brenner tre inn som lagleder for 

HE -  tiden han da skulle brukt på klubbutvikling strakk da ikke til. Styrets visjon var at han skulle 

veilede og følge opp trenere, lagledere, utvikle en sportslig plan for klubben, lage trenerguide og 

gjennomføre trenerforum. I tillegg var han en del av sportslig utvalg. Hans visjon for klubben var flest 

mulig lengst mulig. På grunn av Anton sitt engasjement i HE har denne jobben ikke vært mulig å 

gjennomføre. 

Aktivitet under sesongen 2021/22 

Styret har jobbet mye med retningslinjer for Covid-19. Det har vært mange endringer i løpet av året, 

og det har vært brukt mye tid på å legge til rette for å holde hallen åpen for spillere og publikum.  

Klubbens kioskgruppe har sørget for å holde kiosken i gang når dette har vært tillatt. De har sørget 

for varetelling og salg av varer før de har gått ut på dato.  

Sosialkomiteen har ikke fått gjennomført så mye denne høsten pga covid-19. Internturneringen ble 

gjennomført den 26.11.2021. Sosialkomiteen arrangerte en fantastisk kveld med turnering, julenisse 

og god mat fra foodtruck. Pengene til arrangementet fikk klubben tildelt fra Obos Jubel, og pengene 

var øremerket “Velkommen tilbake til idretten”.  

Styret har i tillegg jobbet med spillerlisenser, medlems- og treningsavgifter og ryddet opp i 

medlemsregisteret i Spond. Spond fungerer utmerket og får stadig nye funksjoner og oppdateringer 

som gjør medlemshåndteringen enklere. Sissel Falkhaugen har hatt ansvaret for dette og har gjort en 

god jobb for klubben. Hun ønsker nå å overlate stafettpinnen til noen andre.  

Våren 2020 satt vi i gang etableringen av et instruktørkorps som nå består av 11 ungdommer i 

klubben. Oppgaven deres har vært å være instruktører i forbindelse med åpen hall, hjelpe til på 

treningene til rekruttlaget og ved minirunder og veilede keepere på aldersbestemte lag. 

Instruktørene får betalt for hver time de jobber og i tillegg har de fått shorts, t-skjorte og sokker fra 

Pureplay. På grunn av Covid –19 restriksjoner har vi måtte legge dette prosjektet på is. De 

instruktørene som har ønsket det, har bidratt til å drifte rekrutt laget vårt.  

Styret hadde planlagt flere arrangement som knyttes opp mot rekruttering av jenter. Dette har vi 

måttet utsette på grunn av Covid-19. Vi ser frem til å kunne dra i gang flere rekrutteringsaktiviteter i 

tiden fremover. 

Handlingsplan 

Handlingsplanen har denne styreperioden vært lagt på is, rett og slett fordi det til tider kun har vært 

tre til fire operative styremedlemmer. Den totale arbeidsmengden har derfor vært for omfattende i 

forhold til hvor mye hvert styremedlem har hatt kapasitet til. 

Bevilgninger 

Klubben har fått kr. 50 000,- fra Sparebankstiftelsen – til å utstyr til utebanen (for eksempel ball nett 

og benker). Prosessen mot skole/Undervisnings Bygg for å få tillatelse til å sette opp slikt utstyr er 

ikke påbegynt. El-Innebandy har fått innvilget kr. 150.000,- til nytt el-innebandy vant. Dette vantet 
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har vi pr. i dag ikke plass til. Klubben har også fått innvilget 20.000,- til utbedring av utstyrsrommet 

deres. Denne jobben er heller ikke påbegynt, da det krever løpende kontakt med 

skole/Undervisiningsbygg. 

Klubben har også mottatt kr. 40.000,- fra NIF (inkluderende i idrettslag). Dette har blitt benyttet til 

rekrutteringsarbeid og etablering av instruktørkorpset.  

Klubben fikk kr. 100 000,-  fra Sparebankstiftelsen,. Det ble benyttet til å oppgradere styrkerommet 

med tredemølle og annet treningsutstyr. Dette er et ferdig prosjekt, og sluttrapport innsendt og 

godkjent. Vi har også mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av hjemme drakter til 

rekruttlaget. 

Treningstider 

Vi har i sesongen 21/22 fått tildelt mindre halltid i Rommenhallen. Dette har blitt veid opp av ny 

halltid i den nye Vestli Flerbrukshall på onsdager.  

Styret, i samarbeid med Pureplay fikk tildelt en utendørsbane. Sveiva bidro med en liten egenandel. 

Banen ble satt opp utenfor Rommen skole i løpet av våren 2021. 

Vinteren 2021 bestilte styret inn munnbind med Sveiva-logo. Alle spillere i klubben fikk tildelt et 

gratis munnbind. Resterende munnbind som er bestilt selges i kiosken. 

Det ble høsten 2021 avholdt en salgsdugnad der alle aktive medlemmer solgte en loddbok med 120 

lodd. Husstander med flere aktive medlemmer fikk kun en loddbok. Overskuddet ble som forventet. 

Styremedlem, Ann Danielrud hadde ansvar for loddsalget og gjorde en solid jobb med dette. I tillegg 

har Sveiva hatt de faste dugnadene i forbindelse med kiosk- og hallvakter i Rommenhallen i de 

periodene hallen har vært åpen. 

Representasjon 
 

Klubben har vært representert på følgende oppdrag: 

• Oslo og Akershus Bandyregions årsmøte ble gjennomført på Teams 2021 – Petter Nygård og 

Torunn Holm Svensson 

• ISU Stovner årsmøte 2021 – Torunn Holm Svensson 

 

Sportslige resultater 

Sveiva Innebandy har dessverre ikke fått spilt så mange kamper dette året på grunn av Covid-19. Les 

mer om dette i lagenes årsberetninger. 

 

Lagenes årsberetninger 
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Årsberetning 2021 – Sveiva G12 

På grunn av koronarestriksjoner var det noe begrenset aktivitet i perioder i 2021. På trenersiden og 

organisatorisk, har det vært en del endringer: 

• Året startet med Phillip og Morten Kjelsrud som trenere for 11-12 spillere i 

begynnelsen av året. 

• I september ble det opprettte en sosial-gruppe bestående av fire mødre. 

• Laglederfunksjonen tok Ann Danielrud, ved siden av mange andre verv, slik at Morten 

Ruud tok seg av en del av laglederoppgavene. 

• 2.okotber var det Tigers cup i Mjøndalen og Rolf Øyvind Holaker og Morten Ruud tok 

over treneransvaret for laget. Morten Ruud har forøvrig skrevet kontrakt med 

klubben og forpliktet seg som trener for laget ut sesongen 2022/2023. 

• I desember tok Helle Langaas Lageng over laglederrollen. 

Organisering rundt laget og oppgavefordelingen begynte å komme på plass i slutten av året. G12 har 

ved utgangen av 2021 fått 4 nye spillere, slik at spillerstallen nå består av 16 spillere. Kaptein på laget 

er Leo Alexander Søvik-Holth. Laget hadde veldig tidlig tirsdagstrening, som gjorde at flere hadde 

problemer med å rekke treningen i tide, men fikk heldigvis flyttet denne til et bedre tidspunkt. Laget 

har for andre år på rad hatt fredagstrening, noe som heller ikke er helt gunstig med tanke på 

oppmøte. 

Laget har deltatt på Tigers cup i Mjøndalen 2.oktober. I serien har det blitt en del tap, noe som tyder 

på at laget har vært påmeldt i feil divisjon. Per februar ligger laget på sisteplass i serien, med 10-49 i 

målforskjell. I regionscup’en møtte motstandere som spilte i en annen divisjon og var på et mer likt 

nivå som oss, f.eks. Fjerdingby og Frogner. Sveiva G12 gikk helt til kvart-/eller semifinale i 

regionscup’en. Laget har gjort store fremskritt, både sportslig og sosialt. Man ser endring på trening 

og i kamper, med økt spillerglede, innsats og fokus, samt lagfølelsen og samholdet har også vokst. 

Foreldregruppen har begynt å sette seg. Dette gjenspeiles i oppmøte på både kamper og 

foreldremøter. Det ble avholdt 3 foreldremøter i 2021. På kamper, er det kun et begrenset antall som 

har kompetanse på å sitte i sekretariat. Det er ønskelig med litt opplæring i dette. Sveiva G12 holdt 

Spond-loddsalg, som samlet inn ca.10 000,- til lagkassen. Foreldregruppen stiller seg positive til å 

delta på flere dugnader til inntekt for laget. Det har vært forsøk på å få til noe sosialt, men på grunn 

av koronarestriksjoner, så har dette ikke vært enkelt å få til. Det er enighet i hele gruppen om at man 

ønsker mer av dette i 2022. G12 ser frem til 2022 – og håper at vi i neste sesong kan unngå 

fredagstreninger. 

Årsberetningen for J12 

Vi har hatt et godt år med skikkelig god utvikling av laget og spillerne. Noe rekruttering har vi også 

fått til. Jentene har et svært godt miljø og virker å trives veldig godt. I 2021 var det Mina fra elitelaget 
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som trente jentene, og fra årsskiftet har Rikke tatt over. Det er flott at vi klarer å hente trenere 

internt, det tilfører ekstra motivasjon. 

Det er dessverre tynt med andre lag å konkurrere mot i serien, og skal jenteinnebandyen overleve 

må spesielt forbundet melde seg på i en helt annen grad enn i dag. Det er under 200 jenter i regionen 

til sammen som spiller innebandy i seriene J12 til J15. I hele landet er det under 300 jenter. I vår 

region er det totalt 18 lag fordelt på de fire nevnte seriene. Vi merker det godt ved at det blir mange 

kamper mot de samme 3-4 lagene. 

I J12-serien har vi tett kommunikasjon med de andre lagene i regionen, og vi møtes ca en gang i 

måneden for å jobbe med å forbedre forholdene for alle spillere og lag i J12-serien. I 2020 arrangerte 

vi blant annet Jenter Elsker Innebandy-samling i Ekeberghallen, og over 100 J12-spillere deltok. Vi 

jobber for å skape vennskap på tvers av klubbene, og flere spennende arrangementer er på 

tegneblokka. Forhåpentligvis klarer vi også å øke rekrutteringen. 

Årsberetning for G06/07 året 2021 

Det har blitt nok et annerledes år på grunn av Covid-19, men vi er veldig fornøyde med at vi har klart 

å opprettholde godt treningsoppmøte, men har dessverre hatt to frafall av spillere. Troppen består i 

dag av 16 spillere hvorav en er født i 2006 og resten i 2007. Spilleren som er født i 2006 har stor 

tilhørighet blant mange av guttene, og for at han skulle være med videre ble løsningen å være med 

dette laget og ikke spille med eldre årskull. Laget har en bra stamme med gutter gjennom flere 

sesonger, så totalt sett er det en bra og stabil gjeng. 

Laget fikk ikke fullført seriespillet for sesongen 2020-2021. De spilte da i G13-1. divisjon og G14-

2.divisjon. Spillet har vært noe varierende, men alt i alt har det vært som forventet. Seriespillet ble 

stoppet allerede i november 2020 og laget spilte ikke kamper i halvåret mot sommeren 2021. 

Petter Nygaard avsluttet som trener etter en sesong på grunn av jobb og studier. Vi takker Petter for 

en super jobb både sportslig og sosialt. Høsten 2021 takket Joakim Nordin ja til å være hovedtrener 

for laget. Han har lang fartstid i Sveiva som aktiv spiller, nå på herrer 2 og tidligere på elitenivå. Han 

har trenerkurs 1 og har vært trener for flere lag. 

Etter en lang periode uten hospitering på grunn av Covid-19, har vi nå fått til et bra samarbeid med 

laget over oss. Dette fungerer nå veldig bra. Det er ønske om at alle skal få mest mulig likt tilbud og 

spille likt antall kamper gjennom sesongen. Dette løses ved at alle spillerne får tilbud til å spille 

kamper med G14, G15.1 eller G16-elite ut ifra modenhet og mestringsnivå.  

Laget startet opp sesongen 2021-2022 med å delta i en liten cup arrangert av Asker, hvor vi tapte 

finalen med ett mål. Dette var første cupen laget deltok i siden Gothia-cup i januar 2020. Seriespillet 

startet opp som vanlig i september. Laget er påmeldt i to serier, G14-1.divisjon og G15-1.divisjon, der 

klubbens spillere født i 2006 også er med. Laget har gjort det best i G15-serien så langt og ligger på 

4.plass av totalt ti lag. 

I G14-serien er det kun fem lag med. Etter tre spilte kamper ligger laget foreløpig på siste plass, etter 

å ha tapt med kun ett mål både mot Tunet og Nittedal. 
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 Høsten 2021 begynte laget med oppkjøring til NM for G15 som skulle arrangeres i Stavanger i slutten 

av januar 2022. Spillere i klubben født i 2006 er naturligvis inkludert og ble en del av lagets 

treningsgruppe utover høsten. Dette har vært en veldig positiv tilførsel både sportslig og sosialt. Rett 

før jul ble dessverre NM utsatt på grunn av Covid-19. Vi håper det blir satt opp ny helg for 

arrangementet i løpet av våren 2022. 

Det har generelt vært et bra treningsfremmøte i sesongen og da særlig på treningene innendørs 

denne høsten. I vårhalvåret hvor det ikke har vært tillatt å ha felles trening innendørs, er det blitt 

arrangert to utendørsøkter i uka med hovedfokus på kondisjon og styrke. Oppmøte har vært noe 

varierende, men alt i alt har det vært bra. Vi lider under at mange av spillerne er fra ulike kommuner 

og skolekretser og med de restriksjonene som har vært til tider, er dette noe av årsaken til det 

varierende oppmøte på utetreninger som ble arrangert våren/sommeren 2021.  

Det er en meget bra foreldregruppe på laget, og folk stiller opp til det som måtte være av dugnader 

og vakter. Denne høsten har vi hatt et suksessfullt kakesalg som gav gode inntekter til NM. Flere 

foreldre har også bidratt med sponsorer til laget som også er satt av til NM. Det er lett å få noen til å 

stille opp til å bistå med gjennomføringer av kamper og de foresatte viser generelt stort 

engasjement. 

Denne høsten har vi arrangert flere sosiale sammenkomster som bowling og padel etterfulgt av kos 

med pizza og brus begge kvelder. Dette er med på bygge gode sosiale relasjoner mellom spillerne, og 

et godt sosialt miljø gir også et godt utgangspunkt for det sportslige. Laget har hatt en enorm 

sportslig utvikling denne høsten. Joakim har innført et nytt spillesystem som laget har begynt å 

mestre godt, noe som igjen resulterer til godt samspill, flere målsjanser og flere spillere på 

poengstatistikken. Vi gleder oss veldig til å se utviklingen videre og til å se hvor langt dette laget kan 

komme. 

Årsberetning G16 og G17 

Fra januar 2021 - mars/april 2021 var det ingen organisert trening og ingen kamper pga covid. 

 

Laget startet opp med utetrening når opphør av restriksjoner tillot dette. Det var stor oppslutning om 

treningene, og det var tydelig at gutta savnet både treninger og hverandre. 

 

Før sommeren ble det avgjort at det skulle meldes opp lag i følgende serier fra høsten 2021; G16 Elite 

og G17. 

 

Høsten 2021 fikk vi starte opp med treninger innendørs. Det ble fort en realitet at covid hadde hatt 

stor innvirkning på medlemsmassen. Dette gjorde at det utover høsten ble vanskelig å fortsette å ha 

lag i G17-serien. På dette tidspunktet var det bare 3 04-spillere igjen i treningsgruppa, og klubben. 

 

I løpet av høsten ble det også foretatt et trenerbytte. Inn som trenere kom Alexander Nordstad og 

Mathias Szallies. I tillegg har laget fått stor hjelp fra Sindre Bjerknes og etterhvert Morten Isnes og 

Bård Børresen. 

 



 
 

10 
 

Status i dag er en treningsgruppe på 16 spillere født i årene 04/05/06. Det har tidvis vært vanskelig å 

stille lag til kamper, og dette har blitt løst med en kombinasjon av utsatte kamper og hospitering fra 

spillergruppen under, G14. 

 

Laget har gjennom siste sesong hatt noen utfordringer med bla holdninger. Dette har blitt jobbet 

med og det er tydelig at det arbeidet har gitt gode resultater. Spillerne har blitt mer tålmodig, 

flinkere til backe hverandre og flinkere til å stå hele kamper ut. 

 

Laget har på bakgrunn av situasjonen med covid ikke fått deltatt på noen cuper eller andre 

lagsamlinger som kick-off og team-building. Vi gleder oss derfor stort til Salming-cup i Fredrikstad i 

mai. 

Årsberetning for Sveiva el-innebandy for 2021 

Vi i el-innebandyen trente som vanlig før det ble ny nedstenging i 2021 og har ikke hatt noen vanlig 

trening siden 25/11-2021 etter det har det vært max 1 til 2 spiller før det ble stengt ned igjen. 

Vi har deltatt på tre cuper i 2021 før nedstegening. En i Arendal, en minirunde i Rykkinn hallen og en 

cup i Skedsmo hallen. 

Vi har fortsatt planer om å delta under NM-veka som går i Skien 2022.  

Vi har også fått 150.000 kroner av OBOS gir tilbake til el-innebandy vant. 

Forskjellige oppgaver i laget. 

Trener: Nina Brodal 

Lagleder: Nina Brodal 

Utstyr: Nina Brodal 

Kontakt person: Nina Brodal 

Så håper vi på 2022 blir noe bra og at vi kan fortsette å trene som vanlig. 

Årsberettning DamerElite 2021/22 och J17/19 

Vi har i år valt att satsa ungt och på egna spelare. Vi har haft 20-22 spelare i truppen. Ledare i år har 

varit: 

Tränare 

Tobias härnlund och Oskar Larsson 

Lagledare/ekonomi/arrangemang 

Anita Østerbø, Jarle Hansen, Bjørnar Rendalsvik 

Medisinsk ansvarlig 

Tina Seidevall 

Vi har tränat på bra genom hela säsongen och haft väldigt bra uppmöte. Under säsongen har två 

spelare slutat och vi har haft en del långtidsskador. Vi ser stor framgång även om resultaten har 
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uteblivit. Under senare delen av denna säsong har vi slagit ihop träningarna med J17/19. Stora delar 

av laget är klara för ny säsong. Dessvärre tappar vi 4 spelare som ska in i militären. 

Bägge tränarna fortsätter nästa säsong. 

J17/19 

Vi har haft 20 spelare i truppen.  

Tränare  

Tobias härnlund (Geir Ole Løchen har hjälpt till vid behov). 

Lagledare 

Anita Østerbø  

Det har varit bra uppmöte på träningarna trots rådande omständigheter med alla begränsningar 

grunnat covid. Vi har försökt på allternativ träning i vissa perioder. I serien har vi vunnit alla kamper 

och vi ser att vi har ett otroligt starkt lag. Vi satsar på att ha två lag i NM-final. Vi har inte tagit beslut 

på vilken klass vi ska spela i nästa år. 

 

 

Økonomi 
Styret har lagt ned et betydelig arbeid med å organisere, strukturere og dokumentere klubbens 

regnskap i inneværende periode.  

Vedlagt i dokumentene til årsmøtet ligger spesifiserte regnskap for sesongen 21/22 og fire 

budsjettforslag for sesongen 22/23. 

Budsjett 2022/23 

Styret har valgt å presentere 4 forskjellige budsjettforslag. Årsaken til dette er at årsmøtet må ta 

stilling til hvilken retning klubben skal ta videre. Den største utfordringen til Sveiva er økonomi.  

Hovedgrunnen til at vi har begynt å se på fremtiden til Herrer Elite er følgende: laget driftes ikke på 

en tilfredsstillende måte. Herrer Elite genererer de største kostnadene i klubben og vi mener derfor 

at vi er nødt til å vurdere fremtiden til vårt Herrer Elite lag. Styret synes ikke det er gunstig å ha en 

spillende trener og sportsligleder i samme person. Klubben har pr i dag heller ikke nok utvikling av 

egne spillere og det vil ta en god stund før dette kan bli en realitet med dagens spillergrupper.   

Budsjett 1: Normal drift uten Herrer Elite 

Budsjett 2: Normal drift med Herrer Elite 

Budsjett 3: Uten Herrer Elite, med Daglig Leder 

Budsjett 4: Med Herrer Elite og Daglig Leder 
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Arrangementer og tiltak som planlegges i sesongen 2022/23 

 

- Arrangere minirunder 

- Kake og Loddsalg som salgsdugnader (Kakesalg høst, loddsalg vår) 

- Jenterekruttering 

- Trenerkurs 

- Internturneringer 

- Klubbutvikling 

 

 

Stovner, 1. mars 2022. 

Sveiva Innebandy 

Styret 

 

________________________ ________________________ ________________________ 

Torunn Holm Svensson  Mona Kalgård Kristiansen Oshin Lacy-Ann Danielrud 

leder     nestleder    styremedlem 

 

 

________________________ ________________________ ________________________ 

Naima Asghar   Anton Brenner   Brage Harby 

styremedlem   styremedlem   styremedlem 

 

________________________ 

Bjørn Joakim Nordin 

styremedlem 
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