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8. Årsberetningen- STYRETS BERETNING 
 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:   Terje Mathiesen 
Nestleder:  Jonny Fjeldstad 
Styremedlem:  Thien Hua 
Styremedlem:  Ann-Iren Berntzen 
Styremedlem: Anne Lene Andersen 
Styremedlem: Stina Sjaastad Funderud  
Vara: Rune Skogseide  og Linda Ødegård  
 
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. Det har også vært avholdt 1 trenermøter og møte med 
dugnadsansvarlige/lagledere. Vi har avholdt et møte for våre dommere. Styret har deltatt på de 
fleste foreldremøtene til de ulike lag.  
 
Styreleder har representert klubben på 4 hovedstyremøtene i AIL (Allianseidrettslaget Skjetten 
Sportsklubb).  
 
Styret har representert håndballen i et møte med Region Øst og Lillestrøm Idrettsråd. 
 
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 store kostnader for medlemmene. Vi har jobbet aktivt mot kommune og krets på å 
samle treninger og kamper i Skjettenhallen. Mye av jobbingen i 2022 har gått på å komme i gang 
igjen etter flere år med mindre aktivitet. Ta imot nye spillere og lag samt jobbe med rekrutering av 
yngre trenere til de ulike lag. 
 
 
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. 
 
 
Klubben har dekket innkjøp av en del nytt treningsutstyr, trøyer og nye drakter. Vi har handlet inn 
ytterjakker til barn født i 2012 og 2013 som ble delt ut gratis i desember 2022. 
 
Vi har hatt samarbeidsavtale med ECIT 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. 



 
Det ble kjøpt inn julegave/gavekort til trenere, lagledere og styret.  
 
Skjetten Håndball er godkjent av Lotteritilsynet for 2022 for å drive med Bingo. Gjennom 
samarbeidet med Martins Bingo har dette gitt oss inntekter rett i underkant av 100.000 kroner. 
 
Klubben har nå 244 medlemmer av disse er 139 stk. under 18 år. 
 
I 2020 forpliktet vi 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 2022 har det vært samarbeidet på Jenter 2006. 
 
I 2021 innledet vi et partner/prestasjonssamarbeid med nystartede Romerike Ravens. Eliteserie laget 
som holder til i Lillestrøm kommune. Dette er en avlegger av Rælingen, men nå en klubb og 
organisasjons om står på egne ben. 
Sammen med NitHak, Skedsmo, Frogner, Lillestrøm og Rælingen skal vi sammen utvikle Romerike 
Ravens som toppklubben for klubber i nærområdet. Vi har deltatt på dugnader i forbindelse med 
avvikling av Ravens sine elite kamper. 
I 2022 har Skjetten vært godt representert på dette satsingslaget i årsklassen 2006. 8-10 Jenter fra 
Skjetten har fått deltatt i den nasjonale Bringserien. Det har også blitt arrangert en Bring runde i 
Skjettenhallen like før jul i desember 2022. Vårt Junior lag prøvde å kvalifisere seg til den 
landsdekkende Lerøy serien. Her var det til slutt målforskjellen som gjorde at de ikke klarte 
kvalifiseringen. 
 
SPU er region Øst sin spillerutviklings plattform. Her plukker regionen ut talenter som de trener og 
følger opp gjennom sesongen. 
Vi har hatt med spillere på J13, J14, og J16. Totalt har ca 15 spillere deltatt på slike aktiviteter i 
2022 
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 2022 har vært 
medlemskontingent, treningskontingent, tilsynsvakter i hallen, sponsormidler og grasrotandelen. 
 
Styret har jobbet mye med å benytte seg av de støtteordninger og refusjoner som det er lagt til rette 
for av det offentlige. Lokale aktivitet midler, moms refusjon og andre lokale tilskudd. 
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat: 
Idrettslaget hadde en bokført driftsinntekt i 2022 stor kr 778.244 mot kr 728.669 i 2021. Utgiftene 
økte vesentlig fra 461.692 til 1.191.607  Differansen forklares i økt aktivitet i form av cuper og 
reising. 
  
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. Vi 



eier ikke anlegg selv og i og med at vi leier av kommunen blir vi ikke berørt av de økte kostnadene i 
samfunnet for øvrig. 
  
Total egenkapitalen var pr 31.12.2022 kr 1.199.020 mot pr. 31.12.2021 kr 1.547.473.  Idrettslagets 
likviditet er meget tilfredsstillende. Noe av årsaken til nedgangen kan forklares i at flere lag har 
samlet opp penger over flere år som nå har blitt brukt på cuper og reiser. Som vi sa i fjor ville vi se 
en stor reduksjon i egenkapitalen pga økt aktivitet. 
Resultatet for regnskapsåret 2022 viser et underskudd 410.330 kroner 
 
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, regionscup, cuper og 
Temaserien. Temaserien har vært viktig for utviklingen og der har vi hatt med flere lag som har 
utmerket seg. Lagene har hatt jevnt tilsig av nye barn og naturlig avgang i alle årstrinn. 
Treningstider for klubben har vært i Skjettenhallen, Tærudhallen, Skedsmohallen og på Stav skole. 
Juniorlaget har deltatt i GranollersCup i Spania der de spilte seg helt frem til finalen. Ellers har 
Av overnattingscuper har lagene deltatt på Balduscup, Storhamarcup, Elverumscup og Starumcup 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dommere 
Klubben skulle til sesongen 22/23 stille med 4(1 av dem over 19 år)dommer for å oppfylle 
dommerkvoten. Dette klarte vi dessverre ikke, men vi fikk leid inn noen andre dommere fra andre 
klubber. Slik at vi klarte dommerkvota. Vi har 6 egne dommere som har gjort en meget god jobb og 
dømt egne kamper opp til G15. Skjetten Håndball ønsker å ha egne dommere og vil jobbe videre 
med dette. Vi har en ny dommerutvikler i klubben og sammen med klubbens dommerkontakt gjøres 
det en god jobb for å ta vare på dommerne. 
 
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 12 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. Vi har pr nå over ca 15  
ungdomstrenere som bidrar på yngre lag. Totalt har disse 15 sammen med våre dommere hevet lønn 

Lag Seriespill o.l. 
Barn 2014,2015 &2016 4 lag i Loppetassen 
Barn f2013 3 lag i Kortbaneserie 
Barn f2012 1 lag i Kortbaneserie 
Jenter f2009 J13 1 lag i seriespill 
Jenter f2008 J14 1 lag i seriespill 
Jenter f2007 J15 1 lag i seriespill 
Jenter f2006 J16 2 lag i seriespill 
Junior 20 1 lag i seriespill 
Damelag SR 1 lag i seriespill 



for over 100.000kr i året 2022. Her bidrar klubben til at unge har sin første jobb og får erfaring i å 
lede og ta egne avgjørelser. 
 
 
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 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav det er 4 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 Rene Hodt og Linda Ringsbu. 
 

Skjetten, 25. februar 2023 
SSK SKJETTEN HÅNDBALL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



  
  
 

 

9 Regnskap 
Alt av dokumenter som skal signeres er signert digitalt. 

 

 
  



Årsrapport 2022
for Ssk Skjetten Håndball 

§§ Resultatregnskap
§§ Balanse 
§§ Noter til regnskapet

Utarbeidet av:

 



Resultatregnskap
Ssk Skjetten Håndball

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2022 2021

Salgsinntekt 1, 3 741 521 728 659
Annen driftsinntekt 36 723 40
Sum driftsinntekter 778 244 728 699

Varekostnad 30 024 1 223
Lønnskostnad 238 214 32 000
Annen driftskostnad 923 369 428 468
Sum driftskostnader 4 1 191 607 461 692

Driftsresultat -413 363 267 008

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 3 033 1 083
Resultat av finansposter 3 033 1 083

Resultat -410 330 268 090

Årsresultat 2 -410 330 268 090

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 268 090
Overført fra annen egenkapital 410 330 0
Sum overføringer -410 330 268 090

Utarbeidet av ECIT



Balanse
Ssk Skjetten Håndball

Eiendeler Note 2022 2021

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 199 020 1 547 473

Sum omløpsmidler 1 199 020 1 547 473

Sum eiendeler 1 199 020 1 547 473

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 1 137 143 1 547 473
Sum opptjent egenkapital 1 137 143 1 547 473

Sum egenkapital 2 1 137 143 1 547 473

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 61 876 0
Sum kortsiktig gjeld 61 876 0

Sum gjeld 61 876 0

Sum egenkapital og gjeld 1 199 020 1 547 473

                                        
                                        

Styret i Ssk Skjetten Håndball

Terje Vold Mathiesen
styreleder

Stina Sjaastad Funderud
styremedlem

Jonny Fjeldstad
nestleder

Thien Cong Hua
styremedlem

Anne Lene Andersen
styremedlem

Ann-Iren Ottinsen Berntzen
styremedlem

Utarbeidet av ECIT



Note1 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.

Skatt
Idrettslaget er ikke i skatteposisjon, jfr Skattelovens §2-32.

Utarbeidet av ECIT



Note 2 Egenkapital

Annen
 egenkapital

Sum 
egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2022 1 547 473 1 547 473
Årets resultat -410 330 -410 330
Pr. 31.12.2022 1 137 143 1 137 143



Note 3 Salgsinntekter

2022 2021

Treningsavgift/medlemskontingent 270 697 234 612
Sponsorinntekter 74 000 33 000
Kiosksalg
Bilettinntekter

30 180
65 400

0
0

Grasrotandel 43 898 50 366
Bingo 96 317 139 767
Tilsynsvakt 62 730 101 961
Offentlig tiskudd 98 299 118 182
Streaming 0 5 619
MVA kompensasjon 36 723 50 772
Inntekter fra lagene 0 -5 579
Sum 807 598 728 699

Utarbeidet av ECIT



Note 4 Kostnader

2022 2021

Innkjøp videresalg 30 024 1 223
Leie av hall 56 415 28 815
Idrettsutstyr (inkl klær oa driftmatriell) 91 032 161 303
Idrettsfaglig bistand 219 240 122 184
Regnskapshonorar 52 133 37 324
Kontingenter og påmelding cup/serie 108 273 69 495
Reisekostnader (inkl lag)
Andre kostnader ( inkl endring 
lagkasser)

196 199

438 292

17 058

78 672
Sum 1 191 607 461 692

Utarbeidet av ECIT



Note 5 Bank

2022 2021
Jenter 2004 1 370 127 874
Jenter 2005 0 15 647
Jenter 2006 47 236 70 985
Jenter 2008 30 064 27 627
Barn 2009 27 117 27 627
Gutter 2005/2006 0 3 487

Jenter 2007 1 304 7 371

Jenter 2012 25 074 11 700
Jenter 00
Jenter 2013
Gutter 2013
Ravens
Jenter 2014

1 402
2 000
4 502

19 274
12 521

33 126

Sum 171 863 348 643

Sparekonto SSK 422 120 419 087
Brukskonto SSK 605 037 779 743
Sum 1 199 020 1 547 473



  
  
 

 

Kontrollutvalgets beretning for 2022 
 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i SSK Skjetten Håndball sin 
beretning. 
Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter 
idrettslagets lov.  

Vi har utført følgende handlinger: 
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget 
har funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra 
styre i Skjetten Håndball. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det 
styrebehandlede årsregnskapet for 2022 
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kontrollerte 
kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår.  
Balansen viser Skjetten Håndballs verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot 
underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12. Vi har vurdert at notene 
gir de opplysninger som er av betydning for å bedømme Skjetten Håndball stilling og resultat.   
Regnskapet viser et underskudd på kr 410.330, og ved årsavslutning 2022 ble den frie 
egenkapitalen redusert til kr 1.199.020. 
Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Skjetten Håndball: 
Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader 
ut over det som fremgår av denne beretningen. 
Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

Konklusjon 

Det er kontrollutvalget konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven. 
Underskuddet er som planlagt pga økt aktivitet blant lagene, oppsparte midler over flere år er 
nå brukt på cuper, reise og overnatting. Det ble også vedtatt ekstra overføringer fra klubben til 
hvert enkelt lag slik som kom fram på årsmøtet i fjor. 
Ved å ha dobbel signering, underslagsforsikring og at regnskapet føres av ECIT (som er et 
ledene og profesjonelt regnskapsbyrå i Norge) gir dette også en ekstra trygghet. 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Skjetten Håndballs årsregnskap for 2022 
godkjennes av årsmøtet. 
 
Sted, dato 
Skjetten 15/3-2023 
 
Signatur leder      Signatur medlem    
 
 
 
 
Kent Arne Moen     Inger Grethe Løyning 
 
 
 
 
 



  
  
 

 

 
 
 

10. Innkommende saker- Ingen 
 

11. 1 Treningskontigent-Medlemskontigent 
 
Medlemskontigenten som gjelder for kalenderåret holdes uendret. (250 for ordinære 
medlemmer og 100kr for støttemedlemmer) 
 
Treningskontigenten fordeles slik: 
Barn til og med 11 år: 1250kr (uendret) 
Barn og andre lag fra 12 år og oppover: 1750 (uendret) 
Unntak: Der laget ønsker å satse på landsdekkende serie vil treningsavgiften være 
3500kr.(Uendret) 
 
Styrets innstilling: Forslag vedtas 
 
 

11.2 Honorering av styret 
 
Det ble ved årsmøte i 2019 bestemt at årsmøte skulle bestemme honoraret til styret og at det 
var valgte revisorer senere kontrollkomite som skulle komme med innstilling til dette. 
Innstillingen er som tidligere år: 
 
«Styrets honorar skal utbetales med samme satser som tidligere år, Styreleder 10.000kr, 
Styremedlem 4.000kr, vara 2.000kr»  
 
Styret mener ingen ting om dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
 

 

12. Budsjett 
 

Kontonavn Budsjett 2022 Resultat 2022 Budsjett 2023 
Inntekter    
Sponsorinntekt 90 000 74 000 90 000 
Treningskontingent/årsavgift 230 000 270 697 270 000 
Kiosksalg 25 000 30 180 30 000 
Billettinntekter 25 000 65 400 50 000 
Grasrotandel 50 000 43 898 45 000 
Bingo 100 000 96 317 75 000 
Tilsynsvakt 100 000 62 730 100 000 
Off tilskudd 100 000 98 299 100 000 
Mva komp 50 000 36 723 50 000 
Sum Inntekter 770 000 807 598 810 000 
    
 Kontonavn Budsjett 2022 Resultat 2022 Budsjett 2023 
Utgifter    
Innkjøp Videresalg 20 000 30 024 30 000 
Leie av hall 60 000 56 415 60 000 
Idrettsutstyr inkl klær og 
driftsmatriell 

200 000 91 032 100 000 

Idrettsfaglig bistand dommere, 
trenere, styret etc 

190 000 219 240 250 000 

Regnskapshonorarer 40 000 52 133 50 000 
Kontigenter og påmelding serie 
og cup 

200 000 108 273 120 000 

Reisekost lag. Bring, Lerøy, Cup  196 199 100 000 
Andre kostnader. Endring i 
lagkassene 

250 000 438 292 200 000 

Sum Utgifter 960 000 1 191 607 910 000 

 
Styret legger opp til et underskudd på 100.000 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

 

13. 


