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ÅRSMØTE 

SSK SKJETTEN HÅNDBALL 
 
 
Dag: 10.mars 2021 

Tid:  Kl. 1900 
Sted: Teams, link publiseres på hjemmesiden. 
 

 
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 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

  

 

 

 

2.1 STYRETS BERETNING 
 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

 

Leder:   Terje Mathiesen 

Nestleder:  Hans Arne Rudshaug Sandem 

Styremedlem:  Kristin Normann Wergeland 

Styremedlem:  Inger Grethe Løyning 

Styremedlem: Tor Amund Slåen 

Styremedlem: Camilla Berthelsen 

Styremedlem: Torild With 

Styremedlem: Stina Sjaastad Funderud  

Vara: Ellen Bardosen 

Vara: Rune Skogseide   

 

I tillegg har styret fått meget god hjelp av Marianne Nyhus til tilsynsvaktordningen. 

 

 
Virksomhetens art 
Idrettslagets kontoradresse er på Skjetten i Lillestrøm kommune. 

Idrettslagets løpende drift er fundert på å tilby medlemmer 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 5 styremøter. På grunn av Covi-19 har flere av disse blitt 

avholdt digitalt. Det har også vært avholdt 2 egne trenermøter og møte med 

dugnadsansvarlige. Vi har avholdt et møte for våre dommere. Styret har deltatt på de fleste 

foreldremøtene til de ulike lag.  

 

Styreleder har representert klubben på hovedstyremøtene i AIL (Allianseidrettslaget).  

 

Styret har representert håndballen i et møte med Region Øst. 

 

Styret har hatt som hovedmålsetning å skape engasjement, begeistring og glede for 

håndballinteresserte på Skjetten under motto flest mulig, lengst mulig. 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. Mye av jobbingen i 2020 har gått til 

å sette seg inn i protokoller, tolke og lage regelverk i forbindelse med Covid-19 epidemien.  

Det er utarbeidet strenge rutiner og regler for at vi skal ha kunnet gjennomføre treninger og 

aktiviteter.  

 

 

 

 



  

  

 

 

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. Derfor 

ble det i 2019 innført at alle lag på stor bane skal ha en representant i styret. Noe som har 

fungert bra i 2020. 

 

 

Klubben har dekket innkjøp av en del nytt treningsutstyr, trøyer og nye drakter. 

Vi har hatt samarbeidsavtale med ECIT, Strømmen Sparebank og Rambøll som har gitt 

viktige sponsorpenger.  

 

Styret jobber kontinuerlig på å forbedre rutiner og opplegg rundt arrangementer og vil jobbe 

for å forbedre dette ytterligere sammen med lagenes dugnadsansvarlige. 

 

Styret har representert klubben i region østs infomøter og deltatt på rasisme i idretten, et kurs i 

regi av Akershus idrettskrets. 

 

Det ble kjøpt inn julegave til trenere, lagledere og styret. Dette da det ikke kunne 

gjennomføres julebord på grunn av smittesituasjonen. 

 

Den nye Lovnormen for idrettslag kom 1.1.2020 og er implementert av oss i Skjetten 

Håndball. Lovnormen ligger i sin helhet på våre hjemmesider. 

 

Skjetten Håndball er godkjent av Lotteritilsynet for 2020 og 2021 for å drive med Bingo. 

Gjennom samarbeidet med Martins Bingo har dette gitt oss inntekter over 100.000 kroner. 

 

Klubben har nå 232 medlemmer av disse er 133 stk. under 18 år. 

 

Vi måtte legge ned samarbeidet på guttesiden, og guttene representerer nå Lillestrøm HK. 

Dette var beste løsning for å bevare guttene i håndballen. 

Vi har i løpet av 2020 forpliktet oss til et samarbeid med Rælingen på ungdomshåndballen. 

Alle lag fra 13 år og oppover skal hvis det er ønskelig samarbeide med Rælingen. Dette under 

mottoet flest mulig, lengst mulig. I 2020 har det vært samarbeidet på Jenter 2006 og Jenter 

2005. Det er nå sendt ut en spørreundersøkelse rundt dette samarbeidet og det ser ut som om 

dette samarbeidet vil fortsette. Samarbeidet har ikke blitt testet skikkelig da mesteparten av 

sesongen har blitt spolert av Covid-19. 

 

SPU har ikke blitt gjennomført i år pga. Covid-19. 

Alle lag og trenere viser en fin utvikling og vi gleder oss til fremtiden. 

 

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 

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 meget god. Klubbens inntektskilder i 2020 har vært 

medlemskontingent, treningskontingent, tilsynsvakter i hallen, 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 2020 stor kr 901.422 mot kr 1.138.657 i 2019. 

Differansen forklares i redusert aktivitet pga. Covid-19. 

  

Idrettslaget utvikling er avhengig av å kunne opprettholde 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 31.12.2020 kr 1.400.176 mot pr. 31.12.2019 kr 1.136.442.  

Idrettslagets likviditet er meget tilfredsstillende. 

Resultatet for regnskapsåret 2020 viser et overskudd på kr 236.512. 

 

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 16 lag i klubben, som har deltatt i følgende seriespill, regionscup, 

cuper og Temaserien. Temaserien har vært viktig for utviklingen og der har vi hatt med flere 

lag som har utmerket seg. De fleste seriekamper og arrangement har blitt avlyst pga. Covid-

19. Lagene har hatt jevnt tilsig av nye barn. Treningstider for klubben har vært i 

Skjettenhallen, Vollahallen og på Stav skole. 

 

 

 

Lag Seriespill o.l. 

Barn 2014 1 lag i Loppetassen 

Barn 2012&2013 Opptil 2 lag blandet i Loppetassen 

Barn f2010&2011 Opptil 2 blandet lag i Loppetassen 

 

Jenter f2009 2 lag i seriespill 

Jenter f2008 1 lag i seriespill 

Jenter f2007 2 lag i seriespill 

Jenter f2006 3 lag i seriespill 

Jenter f2005 1 lag i seriespill  

Jenter f2004 1 lag i seriespill 

Damelag SR 1 lag i seriespill 



  

  

 

 

Dommere 
Klubben skulle til sesongen 20/21 stille med 5 dommer for å oppfylle dommerkvoten. Vi 

måtte derfor leie inn dommere fra Nannestad. Vi har fått inn en stor ressurs i klubben i form 

av Tore Hubental, han jobber også med dommere i regionen. Vi har egne dommere som har 

gjort en meget god jobb og dømt egne kamper opp til J12. Skjetten Håndball ønsker å ha egne 

dommere og har hatt et dommer 1 kurs for j2004 med stor deltakelse. Vi skulle hatt et nytt 

dommerkurs for de yngste, men dette måtte utsettes pga. Covid-19. 

 
Trenere 
Hvert lag har hatt en trener, og en eller flere hjelpetrenere. Vi har kontinuitet på trenerne og 

de følger sine lag oppover, noe som gir en forutsigbarhet 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. Alle lag fra 11 år og oppover har vi som mål å tilby hjelp av 

ekstern trener ressurs. For samhold og utvikling har vi også gitt utøvere på de eldste lagene 

mulighet for treneroppdrag på de yngre lagene. Noe som har vært en suksess. 

 

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 8 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav det er 6 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, 20. februar 2021 

 

SSK SKJETTEN HÅNDBALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

Til årsmøtet i Skjetten Håndball 

 

Valgt revisors beretning for 2020 

 

Uttalelsene om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Skjetten Håndball i henhold til NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser.  

 

Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et overskudd på kr 236.512. 

 

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 

At regnskapet nå føres av ECIT som er et ledende regnskapsbyrå i Norge gir en ekstra 

trygghet. Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2020 kan fastsettes som Skjetten Håndballs 

årsregnskap for 2020. 

 

 

Skjetten 28/2 2021 

 

 

 

__________________    __________________      

Kent Arne Moen                Catrin Bøhaugen Aase 

 

[Dokumentet er utarbeidet av NIF 23.11.2015. 

 

 

 
 


