HØYBRÅTEN OG STOVNER IDRETTSLAG
INNEBANDY
REFERAT
ÅRSMØTE
Møtet ble avholdt:
Mandag 14. mars 2022, kl. 21.20

1. Konstituering
•
•
•
•
•
•

Spørsmål om møte er lovlig satt
Møtet var lovlig satt
Godkjenning av fremmøtte representanter
Godkjent
Godkjenning av sakslisten
Godkjent

2. Årsberetninger
a.
•
•
•

Gruppens årsberetning. Muntlig fra trenere.
Det samme som hvert år for herrene, 3div spill og 4div spill.
Ingen nye medlemmer. En utmelding. Spillere på utlån kommer tilbake.
Damene har seriespill 3. divisjon. Serie ikke fullført pga. Korona, 2 nye
medlemmer, 2 frafall. Noen langtidsskader. 16 stk i stallen.

3. Regnskap for 2020/21
a. Gruppens regnskap (Kasserer fremfører)
• Resultat for 2020/2021, totale driftskostnader kr 43912
(2019/20: kr 41563, 2018/2019: kr 87382).
• Se vedlegg. Tatt til orientering.
4. Budsjett for 2022/2023 (Kasserer)
•
•
•
•
•

Budsjett for 2020: 82000. Inntekter herrer er noe nedjustert sammenlignet med
budsjett 2021.
Se vedlegg.
Godkjent, styret gis fullmakt til å vurdere fordeling av treningsavgifter høst/vår.
Damene kan bruke inntekter hallvakt til innkjøp av nye drakter. Det kjøpes inn
baller til herrelaget.
Kasserer sjekker med fotballen om det er utsikter til ny cashback.

a. 3300,- pr. medlem (inkl. lisens) Herrer 1&2b.
b. 2400,- pr. medlem (inkl. lisens) Damer

5. Påmelding av lag for seriespill 2022 / 2023
a. Seriespill
•
•
•

1 lag i 3div herrer 1
1 lag i 5div herrer 2
1 lag i 3 div damer (Old girls lag vurderes også)
b. Regionscup
• Damene vil spille regioncup.
• Herrer vil stille 1 lag

6. Fastsettelse av treningsavgift for sesongen 2022/ 2023
•
•

3300,- pr. medlem (dette inkluderer lisens) Herrer 1&2
2400,- per medlem inkl. lisens. Damer

7. Valg
Styret i innebandy gruppa har i 2021 bestått av:
✓
✓
✓
✓

Remi Steen (siste år, ny leder må på plass fra medio 2022)
Aleksander Jørgenrud
Inga E. Gjerdalen
Eva Sørensen

Remi Steen ble takket av. Sitter i vervet ut april. Styret har fungerende ledelse til ny leder er på
plass.
8. Innkommende saker/orienteringer

9. Avslutning

Vedlegg
Regnskap 2021

Resultatrapport for prosjekter
Høybråten og Stovner IL
(2021)
Resultat - prosjekter (2021)
2021/2022
2021
Budsjett
Kostnader Inntekter Kostnader* Resultat
innt
80101 Lagkasse Innebandy Herrer
63000
63000
37925
30957
6968
80100 Lagkasse Innebandy damer
27000
27000
19600
12925
6675
80013 Senior**
1000
30
970
Sum
90000
90000
58525
43912
14613
Prosjekt

*Kostnader høsten 2021
**Innbetaling damer ført på senior

Egenkapital per 31.12.21
Konto herrer
konto damer
Inntekter hallvakt
Sum

10000
6900
6600
23500

Note til regnskapet
Dommerkostnader, bot for manglende dommere, og andre kostnader som påløper våren 2022 må
dekkes av inntekter 2021. Deler av kostnadene som vil påløpe våren 2022 må dekkes av
egenkapitalen. Klubben vil heretter kreve at vi fakturerer treningsavgifter 2 ganger i året.

Budsjettforslag 2022/2023
2022/2023
Budsjett
Kostnader
innt
80101 Lagkasse Innebandy Herrer
55000
55000
80100 Lagkasse Innebandy damer
27000
27000
Sum
82000
82000
Prosjekt

Pga koronapandemien har kostnadene vært noe lavere de siste 2
årene enn vi kan forvente med ordinær drift. Inntektsnivået herrer
er noe nedjustert. Nivået på treningsavgiften bør ikke reduseres.

Forslag til vedtak
6. Fastsettelse av treningsavgift for sesongen 2022/2023
a. 3300,- pr. medlem (inkl. lisens) Herrer 1&2b.
b. 2400,- pr. medlem (inkl. lisens) Damer
Avgift faktureres 2 ganger per sesong. Styret gis fullmakt til å fordele beløp på faktura høst/vår.

