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Tid: Kl. 1900
Sted: Skjettenhallen, samlingssalen 1. etasje
DAGSORDEN
1. Innkalling og konstituering
1.1. Godkjenning av innkalling
1.2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å
undertegne protokollen
2. Årsberetninger
2.1. Styrets beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Budsjett
6. Valg
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FULLMAKT til Årsmøtet i Skjetten Håndball
Onsdag 7. mars 2018, kl 19.00 Skjettenhallen
Dersom du selv ikke kan møte på årsmøtet, kan denne fullmakten
benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å
påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets
leder eller den han bemyndiger.
Fullmakten bes sendt til: skjetten@ronhandball.no senest innen onsdag 7.
mars kl. 16.00 eller medbringes og leveres ved møtets oppstart.
Undertegnede:
___________________________________________________
Gir herved:
____________________________________________
(Navn på den som gis fullmakt eller styrets Leder)
fullmakt til å møte og avgi stemme i Skjetten Håndballs årsmøte 7 mars
2018
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2.1 STYRETS BERETNING
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder:
Terje Mathiesen
Nestleder:
Hans Arne Rudshaug Sandem
Styremedlem: Kristin Normann Wergeland
Styremedlem: Linda Ringsbu
Styremedlem: Tor Amund Slåen
Vara:
Tommy Godtliebsen
I tillegg har styret fått meget god hjelp av Marianne Nyhus til arrangementer og
tilsynsvaktordningen. Catrin Bøhaugen Aase til å føre regnskap.
Virksomhetens art
Idrettslagets kontoradresse er på Skjetten i Skedsmo kommune.
Idrettslagets løpende drift er fundert på å tilby medlemmer en kvalitetsmessig tilbud innen
håndball. Dette være seg å tilby medlemmene hall tid, trening med dyktige og engasjerte
trenere, mulighetene til å utvikle seg innen håndball. Idrettslaget har ikke som formål om å
tjene penger på medlemmene. Eventuelt likviditetsmessig overskudd blir satt inn på
høyrentekonto til best mulig betingelser og brukt til videre satsing.
Aktivitet i perioden
Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter. Det har også vært avholdt 2 egne trenermøter og
møte med dugnadsansvarlige samt 1 arbeidsmøte. Vi har avholdt et møte for våre dommere,
samt et møte med fokus på skader og forebygging for trenere. Styret har deltatt på de fleste
foreldremøtene til de ulike lag. Det har vært forsøkt gjennomført et Hjerte lunge redningskurs
med hjertestarter, men dette måtte avlyses pga lav interesse.
Tommy Godtliebsen har representert klubben på hovedstyremøtene i AIL
(Allianseidrettslaget).
Terje Mathiesen har representert håndballen i et møte med Skedsmo idrettsråd.
Styret har hatt som hovedmålsetning å skape engasjement, begeistring og glede for
håndballinteresserte på Skjetten. Vi skal bygge klubbfølelse, tilhørighet og idrettsglede.
Gjennom økt aktivitet får klubben økte inntekter, og kan tilby flere aktiviteter uten kostnad for
medlemmene. Vi har jobbet aktivt mot kommune og krets på å samle treninger og kamper i
Skjettenhallen. Vi er godt fornøyd med det vi har fått til på dette området og satser på å
fortsette denne jobben i 2018.
Vi har jobbet for å bedre kommunikasjonen mellom styret og de enkelte lagene, vi skal være
en klubb med korte og klare kommunikasjonslinjer og alle skal føle seg sett og hørt. Styret
skal også ha økt synlighet ovenfor medlemmene.
Klubben har dekket innkjøp av en del nytt treningsutstyr, trøyer, beachflagg til arrangement,
65.000 kr for jakker til alle spillere, trenere, styret og dommere.
SSK Skjetten Håndball
Styret

Februar 2018

Vi har hatt samarbeidsavtale med ventilasjonsentrepenør Energima Romerike, Strømmen.
Sparebank som har gitt gode sponsorpenger.
Styret har etablert nye rutiner og bedre opplegg rundt arrangementer og vil jobbe kontinuerlig
for å forbedre dette ytterligere sammen med lagenes dugnadsansvarlige. Det er gjort innkjøp
av nettbrett og Izettle kortterminaler slik at vi får nesten alt salg på kort eller vipps. Vi ønsker
på sikt å bli kontantfritt.
Styret har representert klubben i region østs infomøter og deltatt på kurs i regi av Akershus
idrettskrets.
I prosessen i å bygge en klubb har vi brukt betydelige ressurser på sosiale felles
arrangementer. Sommeravslutning på Nebben med 250 deltakere, Juleavslutning på Bowling
1 på Strømmen med 140 barn, flere sosiale fredager med lek og pizza i Skjettenhallen. Det har
også vært gjennomført et julebord og sommermiddag for trenere og styret.
Det har blitt jobbet aktivt med å rekruttere grasrotgivere og vi har pr 31.12.2017, 75 givere.
Styret har jobbet med å få inn eksterne treningsressurser og styrke kompetansen til hvert
enkelt lag. Carina Sperstad Berg er trener for J2006 og Stian Bjermeland er engasjert som
sportslig koordinator. Vi benytter oss også av kompetansen til Zoran Nicolic.
Skjetten Håndball er godkjent av Lotteritilsynet for 2017 og 2018 for å drive med Bingo.
Gjennom samarbeidet med Martins Bingo har dette gitt oss inntekter over 100.000 kroner.
Klubben har nå 203 medlemmer.
Skjetten Håndball ønsker å ha egne dommere og har nå 5 egne dommere.
Vi har fortsatt samarbeidet med Rælingen på guttesatsinga og Stian Bjermeland er trener for
disse lagene, der vi deler kostnaden med Rælingen
Vi startet et lotteri der vi har fikk sponset alle premier, til sammen 25.000 kr. Inntektene for
dette lotteriet ga oppimot 70.000 kr.
Skjetten J2004 lag har kvalifisert seg for sluttspillet i regionsserien. 5 spillere på dette laget
har også representert Skjetten i regionens SPU samlinger.
Det har blitt lagt ned betydelige ressurser i å utvikle en hjemmeside som skal være et godt
hjelpemiddel for våre medlemmer og de som søker info om oss. Vi er godt fornøyd med
reultatet som er oppnådd og håper dette er et skritt i å digitalisere vår informasjonskanal
internt og eksternt.
VI SKAL ENGASJERE OG GLEDE. Det er mange foreldre som gjør en fantastisk jobb med
forskjellige oppgaver for at klubben vår skal være slik den er i dag. Vi vokser raskt og for at
vi fortsatt skal klare å gi barna våre et godt tilbud trenger vi enda flere foreldre som engasjerer
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seg og bidrar med det de er gode på. Alle har en travel hverdag, men dersom mange gjør en
liten jobb er det utrolig hva vi får til sammen.
Stor takk til de foreldre som bidrar i dag. Uten dere hadde vi ikke hatt noen klubb.
Økonomi
Økonomien i SSK Skjetten Håndball er god. Klubbens inntektskilder i 2017 har vært
medlemskontingent, treningskontingent, tilsynsvakter i hallen, loddsalg, sponsormidler,
grasrotandelen og overskudd fra arrangement.
Styret har jobbet mye med å benytte seg av de støtteordninger og refusjoner som det er lagt til
rette for av det offentlige. Lokale LAM midler, moms refusjon og andre lokale tilskudd.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat:
Idrettslaget hadde en bokført driftsinntekt i 2017 stor kr 848.702 mot kr 495.219,- i 2016.
Differansen forklares i økt aktivitet.
Idrettslaget utvikling er avhengig av å kunne opprettholde og utvide medlemsmassen. I tillegg
er det av vesentlig betydning at driftskostnadene er under full kontroll. Idrettslaget har en
investeringsprofil med en lav risiko og vi ser muligheten til å kunne ta litt risiko da
egenkapitalen er veldig bra.
Total egenkapitalen var pr. 31.12.2017 kr 698.177 mot kr 525.611,- pr 31.12.2016.
Idrettslagets likviditet er meget tilfredsstillende.
Resultatet for regnskapsåret 2017 viser et overskudd på kr 172.567,Fortsatt drift
Styret mener det er riktig å legge forutsetningene om fortsatt drift av idrettslaget til grunn ved
avleggelsen av årsregnskapet. Risiko elementene er vurdert i forbindelse med aktiv
oppfølging av medlemsmassen og driftskostnadene, samt likviditetsplasseringene idrettslaget
til enhver tid har.
Sportslig
I perioden har det vært 15 lag i klubben, som har deltatt i følgende seriespill o.l. (i tillegg til
cuper):
Lag
Barn f2010&2011
Barn f2009
Barn f2008
Gutter f2006
Gutter f2005
Jenter f2006
Jenter f2005
Jenter f2004

Seriespill o.l.
Opptil 2 blandet lag i Loppetassen
2 lag minirunde
2 lag i seriespill
1 lag i seriespill
2 lag i seriespill
2 lag i seriespill
2 lag i seriespill
2 lag i seriespill

Lagene har hatt jevnt tilsig av nye barn. Treningstider for klubben har vært i Skjettenhallen og
på Stav skole.
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Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Idrettslaget har for tiden ingen forsknings- eller utviklingsaktiviteter.
Dommere
Klubben skulle til sesongen 17/18 stille med 1 dommer for å oppfylle dommerkvoten. Dette
klarte vi, og vi måtte ikke låne dommere av Vestli som vi har gjort tidligere år.
Vi har egne dommere som har gjort en meget god jobb og dømt egne kamper opp til J12. Stor
takk til Knut Roger Olafsen som har hjulpet våre dommere med veiledning.
Trenere
Hvert lag har hatt en trener og en eller flere hjelpetrenere. Flere av trenerne er stabile og
følger sine lag oppover, noe som gir en kontinuitet som styret setter pris på.
Trenere har deltatt på kurs i regi av Norges Håndballforbund.
Vi håper å kunne få inn flere eksterne trenere i årene fremover.
Arbeidsmiljøet
Idrettslaget har ingen faste ansatte og alle nødvendige tjenester for den daglige drift av
idrettslaget kjøpes fra eksterne leverandører ved behov.
Likestilling
Idrettslagets styre består av 5 medlemmer og 1 varamedlem, hvorav det er 2 kvinner og 4
menn.
Takk
Styret ønsker å takke alle trenere, tillitsvalgte og andre ressurspersoner for den gode jobben
dere gjør. Vil også rette en takk til valgkomiteen ved Finn Jordet.

Skjetten, 25. februar 2018
SSK SKJETTEN HÅNDBALL

SSK Skjetten Håndball
Styret

Februar 2018

3. Regnskap
Resultat og balanse rapport
Resultat

Note

2017

2016

2
3

848 702
680 031
168 670

495 219
394 398
100 821

3 896

0

Ordinært resultat før skatt

172 567

100 821

Ordinært resultat

172 567

100 821

Årsresultat

172 567

100 821

Note

31.12.2017

31.12.2016

4

698 177

526 511

698 177

526 511

698 177

525 611

698 177

525 611

Gjeld
Kortsiktig gjeld

0

900

Sum gjeld

0

900

698 177

526 511

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Renteinntekter

Balanse
EIENDELER
Omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
Sum egenkapital

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Note 1

Regnskapsprinsipper
Regnskapet føres i henhold til kontantprinsippet.
Hovedforskjellen mellom resultat etter regnskapsloven og resultat etter kontantprinsippet er
at i kontantprinsippet utgjør kontantbetalingene grunnlaget for inntekt og utgift.
Driftsinntekter
Inntektsføring av inntekter skjer på betalingstidspunktet.
Driftsutgifter
Utgiftsføring av utgifter skjer på betalingstidspunktet.
Skatter
Idrettslaget er ikke i skatteposisjon, jfr Skattelovens §232.
Endring av regnskapsprinsipp
Fra regnskapsåret 2016 beslutte styret at regnskapet
skal føres etter kontantprinsippet. Effekten av endringen
av regnskapsprinsipp ble ført mot annen egenkapital og
besto av postene andre kortsiktige fordringer og annen
kortsiktig gjeld fra 31.12.15.

Note 2

Splitt av inntekter

Treningskontingenter/årsavgift
Sponsorinntekter
Inntekter fra egne arrangmenter
Grasrotandel
Bingo
Tilsynsvakt
Norges Olympiske komite
MVA kompenasjon
Innbetalinger fra lagene

2017
195 071
55 000
169 886
34 958
118 415
48 458
38 422
19 900
168 592

2016
166 356
43 435
49419
33 742
90 409
38 310
29 900
0
43 648

Totalt

848 702

495 219
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Note 3

Note 4

Splitt av kostnader

Innkjøp for videresalg
Leie av hall
Idrettsutstyr (inkl klær og annet driftsmateriell)
Idrettsfaglig bistand
Bevertning og sosial arrangementer
Kontingenter og påmelding serier/cup'er
MVA kompensasjon (flyttet til inntekt)
Andre kostnader (inkl. endringer lagskasser)

2017
52 641
31 402
152 539
93 244
78 438
145 549
0
178 859

2016
18 514
159 284
87 448
24 114
79 300
-16 194
41 932

Totalt

680 031

394 398

Lagkasser
Jenter 2004
Jenter 2005
Jenter 2006
Jenter 2008
Barn 2008
Gutter 2006
Jenter 2002
Jenter 2003
Sum lagskasser

31.12.2017
35 678
9 281
7 570
10 974
10 297
14 269
0
0
88 069

31.12.2016
5 620
6 560
9 107
0
17 071
0
2 984
5 611
46 953

Sparekonto SSK
Brukskonto SSK
Vippskonto SSK

404 836
204 225
1 047

63 133
372 776
43 648

Sum Skjetten Håndball

698 177

526 511

Bank
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Note 5

Egenkapital

Egenkapital pr 01.01
Endring av regnskapsprinsipp
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12

Annen
egenkapital
525 511

Sum
525 511

172 567
698 077

172 567
698 077

Punktene: Budsjett, Innkommende saker og Valg
legges frem i sin helhet på årsmøte.

Skjetten, 16.01.2018

Terje Vold Mathiesen
Styreleder

Hans-Arne Rudshaug Sandem
Nestleder

Tor Amund Slåen
Styremedlem

Linda Ringsbu
Styremedlem

Tommy Godtliebsen
Styremedlem/vara

Kristin Normann Wergeland
Styremedlem
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Til årsmøtet i Skjetten Håndball
Valgt revisors beretning for 2017
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Skjetten Håndball i henhold til NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2017 viser et overskudd på kr 172.567 kroner.
Vi har utført følgende revisjonshandlinger:
Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
samsvar med bestemmelsene.
Konklusjon
Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2017 kan fastsettes som Skjetten Håndballs
årsregnskap for 2017.

Skjetten 28/2 2018

__________________
Kent Arne Moen

__________________
Catrin Bøhaugen Aase

[Dokumentet er utarbeidet av NIF 23.11.2015.
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