
ÅRSMØTE  
 
SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN 
 
 
14. MARS 2018 
 
 
 
 
 
SAKSLISTE: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Styreleders tale til årsmøtet 

5. Behandle idrettslagets årsberetning 

6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

7. Behandle forslag og saker.  

8. Fastsette medlemskontingent  

9. Behandle idrettslagets budsjett 

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

11. Orientere om status i SIGE 

12. Foreta valg 

 



1 
 

ÅRSBERETNING 2017 - SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN  
 
Hovedstyret har hatt følgende sammensetning i 2017: 
Leder:    Robert Furuhaug 
Nestleder:  Monica Beckmann 
Styremedlem:  Sven N. Anderssen 
Styremedlem:  Birgitte Lyrån 
Styremedlem:  Rune Abrahamsen 
Varamedlem:  Kristoffer Mysen 
Varamedlem:  Kine Svensson  
 
Regnskapet er ført av daglig leder i SIGE AS, Per Christian Lund. 
 
Medlemmer 
Pr. 31.12.2017 var det 662 medlemmer i klubben 
I gruppene var det pr. 31.12.17 følgende antall medlemmer fordelt på grupper: 
Håndball 286 
Fotball 246 
 
Idrettsaktivitet  
Sportslig aktivitet er gitt i gruppenes årsmeldinger. 
 
Løpende drift  
Hovedstyret gjennomførte 11 styremøter i 2017. I tillegg har medlemmer fra hovedstyret 
deltatt på møter i gruppestyrene, møter med Sætre IF Graabein Eiendom og Rådet. Det var 
mye aktivitet på vårparten da daglig leder sa opp sin stilling, og det var hyppige møter hvor 
det ble vurdert videre drift eller avvikling av IFO. Hovedstyret har også hatt møter med 
Buskerud idrettskrets i 2017, samt avholdt styrekurs for styremedlemmene i hoved-, og 
gruppestyrene. 
 
Daglig leders avgang mars 2017 førte til at hovedstyret måtte vurdere situasjon og behovet 
for en fast ansatt. Det ble satt ned en gruppe bestående av hovedstyremedlemmer og SIGE-
styret. Alle arbeidsoppgaver relatert til idrettsforeningen ble gjennomgått. En del av 
oppgavene er overført til daglig leder i SIGE. Prosessen er ikke avsluttet 
 
Avvikling av IFO 
Daglig leders avgang førte til at IFO tilbudet måtte evalueres tidligere enn planlagt. Det ble 
bestemt at driften skulle videreføres dersom man fikk en egnet kandidat til den videre 
driften. Gjennom flere intervjuer (både første og annengangs) ble en kandidat utpekt, men 
på grunn av usikkerheter rundt driften trakk kandidaten seg. Driften ble derfor avviklet 30. 
juni 2017. 
 
Samarbeid  
I 2017 har hovedstyret jobbet for en tettere dialog med Sætre IF Graabein Eiendom AS 
(SIGE). Dette er gjort ved at hovedstyret og styret i SIGE AS har hatt faste samarbeidsmøter.  
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Sætre IF Graabein og Idrettslaget ROS (IL ROS) undertegnet i desember 2017 en 
samarbeidsavtale mellom klubbene. Formålet med avtalen er å utveksle erfaringer og 
kompetanse innenfor organisering, klubbdrift og sportslig opplegg. Avtalen inneholder tre 
nivå: Klubbledelse (hovedstyre), Grupper (fotball og håndball) og lag. Avtalen er ikke 
bindende eller eksklusiv. 
 
SIFG er representert i Hurum idrettsråd ved Espen Johansen. 
 
Avtaler og sponsorarbeid 
Avtalen klubben har hatt med Select og Hurum Sport gikk ut i 2017. Hovedstyret og 
representanter fra gruppestyrene vurderte flere nye utstyrsleverandører og flere 
forhandlere gjennom høsten 2017. Etter en grundig prosess ble det underskrevet avtale med 
Select  som utstyrsleverandør og Sport 1 Røyken for forhandler i desember 2017. 
 
Det ble inngått tre sponsoravtaler våren 2017. 
 
Informasjon til medlemmer 
«Nyhetsfeeden» på nettsidene oppdateres jevnlig via klubbens sider på Facebook. Ved 
overføring fra gamle til nye nettsider forsvant mye av den generelle informasjonen fra 
nettsidene. Dette ble oppdaget høsten 2017 og rettet opp i løpende.  
 
Arbeidet med nytt anlegg 
I løpet av 2017 har vært flere møter mellom SIFG og Hurum kommune. Pr nå avventes det 
avklaring på hvor ny barneskole skal plasseres. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for nytt idrettsanlegg. Det er bestemt på møte med SIGE at 
SIFG v/Hovedstyret leder prosessen med nytt anlegg ovenfor kommunen. Daglig leder i SIGE 
deltar i arbeidsgruppen og bistår i prosessen. 
 
Klubbutvikling 
Det ble invitert til medlemsmøte 12. oktober, med fokus på «3V-prosess». Dette er en 
prosess, ledet av Buskerud idrettskrets, hvor idrettslaget skal danne et felles verdigrunnlag, 
felles visjon og virksomhetsverdi. Møtet var åpent for alle medlemmer over 13 år. 
 
Kretsen la trykk på at det er viktig at prosessen blir godt forankret og at alle er aktive 
pådrivere inn i prosessen. På møtet deltok få medlemmer i forhold til klubbens 
medlemsmasse (9 stk hvor 5 var fra styret), og det ble derfor ingen oppstart. Både kretsen 
og hovedstyret ser behovet for å få i gang en slik prosess, og ønsker at arbeidet fortsetter 
etter årsmøtet i 2018. 
 
Videre jobbet hovedstyret, sammen med gruppestyrene og rådet, om dagens organisering 
av SIFG. Det ble avholdt egne møter og arbeidet resulterte i en ny organisasjonsplan, som 
legges frem på årsmøtet 2018. 
 
  



3 
 

Økonomi 
Gruppene og hovedstyret gjennomførte en felles budsjettprosess for 2017. Hovedstyret har 
fått positive tilbakemeldinger på dette. Gruppene får da bedre oversikt og eierskap til 
regnskapet. I løpet av 2017 har det i tillegg vært kvartalsvis felles økonomirapportering for 
hovedstyret og gruppene. Det har fungert bra bortsett fra at regnskap har kommet sent, og i 
noen tilfeller ikke til økonomirapporteringen i hele tatt.  
 
Totalt overskudd på driften for 2017 var kr 86 976,-.  
 
Det har vært noe underskudd i gruppene, men økonomistyringen har vært vesentlig bedre 
enn i 2016. Budsjettet har ikke vært periodisert på alle poster, men det har vært på mindre 
poster i regnskapet og har dermed ikke forårsaket store utfordringer. Det er dog et mål at 
budsjettet er riktig periodisert for alle poster. Det har også vært tilfeller av bilag som har blitt 
ført på andre poster enn de er satt opp på i budsjettet. Det er videre fortsatt utfordrende at 
gruppene disponerer ut over budsjett, uten å melde inn behov i forkant.  
 
Klubben har omtrent kr 7 500 000,- egenkapital, hvorav kr 1 200 000,- er bankinnskudd. Det 
gir en trygghet for den videre drift, men det er ønskelig at gruppene øker egenkapitalen noe 
etter fjorårets underskudd, om dagens økonomimodell skal bestå.  
 
 
 
Sætre 5. mars 2018 
 
 
Hovedstyret 



Sætre Graabein Fotball 
Årsmelding 2017 

 

Arrangementer 
Graabein Innecup  
Innecupen hadde 94 deltagende lag og gikk med 60,000kr i overskudd som er rekord. For 2018 er det 
en endring at 2010 vil være det eldste årskullet som spiller 3v3. Dette medfører at 2009 vil spille 5er 
istedenfor 3v3 etter fjorårets opplegg. Grunnen til dette er at 2009 mener at de er for gamle til å 
spille 3v3. Resultatet av dette er at vi vil se en nedgang i antall påmeldte lag og dermed overskudd.  

Fotballskole 
Graabein kan ikke arrangere fotballskole selv fordi vi ikke har noen ungdomsavdeling. I 2017 
samarbeidet vi med ROS sin fotballskole og dette fungerte veldig bra. Dette medførte at vi kunne 
tilby våre spillere enkel tilgang til fotballskole og fikk også en liten andel tilbake per spiller som ga oss 
inntekter på 21,000kr. 

Julecupen 
Julecupen ble arrangert av Bjørn Tore Gregertsen og Sondre Bratlie med hjelp av en del innleide 
ungdommer. Overskuddet av cupen ble 10,000kr. 

Sletta 
Anlegg 
Som mange vet så er det kommet på plass en anleggsgruppe, som gjør at vi er sikret at gresset blir 
klippet om sommeren, KG blir harvet på sommeren og små forefallende jobber på klubbhus og rundt 
om kring på anlegget blir ordnet opp i. 

Om vinteren brøyter denne gruppa KG banen, parkeringsplass, området foran klubbhuset og 
innkjøringen til Sletta. I tillegg står gruppen for salting og harving av KG banen på vinterstid. 

Vinteren 2017/18 har bydd på store utfordringer pga av store snømengder og lange perioder med 
kaldt vær. Gruppen har stått på og lagt ned mange timer for å holde banen snøfri og få den spillbar så 
fort som mulig. Dessverre så har banen ikke vært mulig å ta i bruk etter juleferien pga av 
værforholdene. 

Traktoren på sletta har vært inne på 1. gangs service i januar 2018. 

Det har vært noen problemer/små havarier med traktoren i vinter. 2 hydraulikkolje lekkasjer og 
glasset på førerdøren eksploderte, alt ble fikset opp på kort tid og ingen ting kan tilskrives på garanti. 

Traktoren fungerer utmerket og dekker våre behov. Med anleggsgruppen på plass så får traktoren 
god oppfølging og vedlikehold. 

Anleggsgruppen må få limt KG så fort været tillater det på vår parten. Det er store sår flere steder på 
KG banen. 



Fotballutstyr 
Det er kjøpt inn nye nett til 2 stk. 11’er mål, 6stk. 7’er mål og 4 stk. 5’er mål. Nettene blir satt på 
målene rett før sesong start 2018. 

Det er også handlet inn nytt merkeutstyr til gressbanen. Dette gjør at det blir mer effektivt å 
merkebanen og lettere å holde vedlike i løpet av en hel sesong. 

Hjørneflagg sylindre er handlet inn og blir satt på plass til sesongstart 2018 på begge 7’er banene og 
9’er banen.  

 

Regnskap 2017 
Budsjettert resultat var ett underskudd på -63,500kr. Faktisk resultat ble ett underskudd på -3,145kr. 

Saldoer på kontoer 
Det er tilbakebetalt 100,000kr til fotballen fra hovedstyret. Dette var lån gitt fra gruppen i forbindelse 
med opprettelsen av IFO.  

Hovedkonto 
Inngående balanse i 2017 var 149,000kr. Utgående balanse i 2017 var 130,000kr. Saldo pr. 22.1.2018 
(inklusiv overføring fra HS) er 185,000kr. 

1924-konto 
Inngående balanse i 2017 var 0kr. Utgående balanse i 2017 var 62,000kr. Totalt har beholdning økt 
med 98,000kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Årsberetning 2017 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

 
 
 
 

Årsrapport for 2017 – Håndballgruppa 
 
 

 
1. Styrets sammensetning, arbeid og aktiviteter i 2017 

 
Styret i håndball-/basketgruppa i Graabein bestod ved utløpet av 2015 av:  
 
Leder:    Rune Ovnerud 
Sportslig ansvarlig:   Rune Ovnerud 
Nestleder:   Robert Pettersen 
Sekretær:   Steinar Oldeide 
Materialforvalter:  Jan Laukøy 
Medlemsansvarlig  Kathrine Rosenquist 
Styremedlem:   Siv dugan 
Fair-play ansvarlig:  Vegar Erlandsen 
 
 
 
 
Håndballgruppa i Sætre IF Graabein er en breddeklubb med lange tradisjoner. Vi har også lag 
som hevder seg godt i regionsserier og cuper/turneringer. Håndballgruppas målsetning er å gi 
alle barn og ungdom i området et godt håndballtilbud. I tillegg tilbys det også uformell 
«comeback-trening» for foreldre og andre som vil trene håndball for moro skyld en gang i 
uka.  
 
Graabein er den eneste klubben i Hurum som tilbyr håndball. Dette innebærer at vi i tillegg til 
å ha medlemmer fra Sætre også har mange medlemmer både fra andre deler av kommunen og 
fra nabokommunen Røyken. 
 
Vi har for tiden ca. 145 aktive håndballspillere i Graabein, fordelt på 10 håndballag (i alder 
fra 6 til 14 år). Nærmere rapport fra de enkelte lag følger under punkt 2. 
 
Håndballgruppa i Sætre IF Graabein er dugnadsdrevet og er både helt avhengig av og nyter 
godt av en flott foreldreinnsats. Alle verv i klubben er ulønnet, og såvel styrets medlemmer 
som lagenes oppmenn bidrar med frivillig innsats. Lagenes hovedtrenere mottar en beskjeden 
trenergodtgjørelse.  
 
Det er stor aktivitet i håndballgruppa. Inklusive aktivitets-/miniturneringer for de yngste 
spillerne arrangeres det gjennom sesongen hjemmekamper omtrent 40 dager/kvelder der 
håndballforeldre på omgang stiller opp til frivillig innsats i kiosk, billettsalg og sekretariat. I 
tillegg stiller styrets medlemmer opp som låsevakter på hver hjemmekampdag og har ellers 
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Årsberetning 2017 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

også fungert som pådrivere og arrangører av det som har vært av aktiviteter i hallen.  . 
Håndballgruppa har videre hatt tradisjon for å arrangere Gjensidige Håndballskole i høst- 
og/eller vinterferien, når vi har fått tildelt dette arrangementet. Gjensidige trakk seg som 
sponsor i sommer og det ble derfor ikke arrangert håndballskole i høstferien. Ny sponsor er på 
plass og håndballskole fortsetter i 2018 vinter og høst 
 
Det er avholdt 11 ordinære styremøter i 2017, i tillegg har vi vært med på samarbeidsmøter på 
tvers av gruppene i klubben 
  
Håndballgruppa har blant annet organisert:  

- Minihåndball- og aktivitetsturneringer for de yngste årsklassene 
- Juletresalg i desember i samarbeid med fotballgruppa 
- Deltakelse på stand på Sætredagen i august 
- Låsevakter og foreldredugnad for hver hjemmekamp for alle klubbens lag 
- Fordeling av treningstider i Sætrehallen 
- Prosjekt Beachanlegg 
- Planlegging av renovering av kiosken 

 
  
Vestfjorden Cup i august ble i 2017 Avlyst pga for tett opptil sesongstart i eliteserien  
 
Resultatregnskapet for 2017 preges av litt lite inntekter i forbindelse med kiosk. Dette skyldes 
manglende Vestfjordencup, få hjemmekamper med egne lag (vi mangler serielag i J12 og 
J13),  det merkes også uforutsette utgifter i forbindelse med kioskoppgradering og dekket 
underskuddet på Beachbanen (Dette er penger vi mest sannsynlig får tilbake i 2018). Vi har 
dog økt tilgjengelige midler på konto gjennom fjoråret. Håndballgruppa har vært ekstremt 
sparsommelige med tanke på innkjøp av utstyr  
 
Håndballgruppa bruker NIF sitt system Klubbadmin for innkreving av treningsavgifter noe 
som har gitt oss langt bedre oversikt og bedre muligheter til å følge opp manglende 
innbetaling. I spesielle tilfeller (for familier med svak økonomi), og for barn som trener innen 
flere grener har hovedstyret dekket treningsavgift for håndball 
 
Håndballgruppa har en ok balanse, men det må kontinuerlig jobbes med inntektsbringende 
aktiviteter, som arrangering av turneringer (inkludert Vestfjorden Cup), juletresalg og annet 
dugnadsbasert arbeid, for å sikre at vi har penger til å holde aktivitetene i gruppa gående. Her 
er det på sin plass å minne om at Graabein, gjennom vårt eiendomsselskap, eier Sætrehallen, 
så hvis ikke håndball har økonomi til å leie treningstid i hallen (som er den desidert største 
utgiftsposten vår) vil dette også gå hardt utover klubbens økonomi totalt sett. 
 
Håndballgruppa i Graabein står overfor flere utfordringer fremover. Siden vi sa opp 
samarbeidsavtalen med RHH har vi mulighet til å bli en større klubb enn tidligere. Vi må 
sørge for å gi de eldste spillerene (født 2003) et godt tilbud. Vi bør og gi tilbud til Spillere 
født i 1995 - 2000 et nytt tilbud samt satse på å få inn lag i 2004 og 2005. Som klubb har vi 
likevel fortsatt mange arbeidsoppgaver og de samme aktiviteter som tidligere. Dette 
innebærer at det har litt dugnadsbelastning på den enkelte forelder når der gjelder drift av 
klubben. Vi har et økende gjennomtrekk i verv i klubben siden foreldrene bare er med så 
lenge de har barn som spiller håndball i klubben. Vi håper å stabilisere dette da vi nå har 
mulighet til å ha lagene hos oss lenger. I tillegg er det ikke enkelt å rekruttere trenere til 
lagene og dommere til klubben 
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Årsberetning 2017 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

 
En utfordring i så henseende er at klubbene rundt oss gir en høyere godtgjørelse til sine 
trenere enn hva tilfellet er hos oss. En «gulrot» for å skaffe og beholde trenere kan være å gi 
de tilbud om kursing. Flere av våre trenere har vært på trenerkurs i regi av Håndballforbundet 
i inneværende sesong. Det påtroppende styret oppfordres til å arbeide videre med tiltak som 
kan virke motiverende og utviklende for våre trenere og dommere.  
 
Iom samarbeidsavtale med RHH er sagt opp med virkning fra 1. mai 2017.  
Anbefales det påtroppende styret oppfordres til å bidra til å finne en god samarbeidsform med 
naboklubbene ROS og Slemmestad. Det skal nedsettes en gruppe fra alle tre klubbene med  
representanter fra hver klubb. Det er viktig at kompetanse og erfaring innen håndball og 
idrettsorganisering er representert samt erfaring fra tidligere samarbeid i distriktet. 
 
Håndballgruppa har blitt med på et dommerutviklingssamarbeid med ROS, Slemmestad og 
RHH.  Per Roar og Rune er dommerutviklere og holder i denne tråden. Målsettingen er flere 
og flinkere dommere som skal få dømme mest mulig kamper på Hurumhalvøya.. 
 
Styret er svært godt fornøyd med og takknemlig for den innsatsen som nedlegges av våre 
trenere og lagledere – uten dem hadde vi ikke hatt noe å tilby! 
 
En annen utfordring for håndballgruppa er rekruttering av styremedlemmer. I tråd med vedtak 
på årsmøtet i 2014 har man forsøkt å overføre en del administrative oppgaver til de ansatte i 
eiendomsselskapet (Sætre IF Graabein Eiendom – SIGE), og dette har avlastet styret i 
håndballgruppa noe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sætre IF Graabein 2017
Note Sum SIFG Sum SIFG

DRIFTSINNTEKTER 2017 2016

3004 Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig 35 000 96793,63
3005 Sponsorinntekter overført gruppene 5 000 -3390
3010 Annen sponsorstøtte 0 15000
3110 Salgsinntekter avg.fritt 27 980 29750
3112 Støtte til kurs 28 800 26000
3200 Salgsinnt. handelsvarer utenfor avg.omr. 0 0
3201 Medlemskontingent Hovedstyret 62 045 56374,78
3203 Kiosksalg 362 697 426767,35
3204 Sponsorinntekt fra medlemmer 23 200 32263
3208 Salg billetter 34 264 53940
3209 Annet lotteri 0 0
3210 Andre inntekter 30 000 0
3221 Aktivitetsintekter 44 161 0
3222 IFO Oppholdsbetaling 194 351 422579
3401 Tilskudd kommune/HIR 0 20000
3410 Tilskudd utstyr 0 80000
3411 Idrettstilskudd 111 153 107392
3440 Spes. Offentlige tilskudd 0 10000
3600 Støtte idrett avg. Fritt 0 0
3705 Provisjonsinntekter, avgiftsfritt 0 0
3900 Andre driftsinntekter 255 249 226779
3901 Trenings-/Aktivitetsavgifter 707 494 772814,2
3902 Dugnadsinntekter 162 462 148803
3903 Egenandel/foreldreinnbetaling 152 890 224676
3904 Lønnskomp/ fotball 31 250
3996 Andre inntekter 21 134 37612
3997 Grasrotandeler/Norsk Tipping 107 011 101284,56
3998 LAM /Beach håndball 414 810 204796
3999 Refusjon mva (Håndballskole 219 424 145303

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 030 374 3235537,52

DRIFTSKOSTNADER

4021 Mat IFO 16 775 26228,98
4300 Innkjøp salgsvare 31 680 0
4301 Innkjøp kiosk 121 006 156123,23
4302 Innkjøp juletrær mm 85 405 89756,5
4303 Innkjøp lodd 988 1206
4500 Trenerhonorar 0 0
5025 Godtgjørelse uten feriepenger 2 296 295 400804,4
5999 Andel daglig leder 382 212 645727
6303 Leie andre baner 27 225 45267,42
6304 Leie Sætrehallen 244 060 246195
6305 Leie Beachanlegg 2 500 0
6306 Leie kaffemaskin 5 465 0
6306 Leie Sletta/kunstgressbanen 360 000 360000
6390 Annen kostnad lokaler/anlegg 0 0



6420 Leasing traktor 79 950 0
6430 Leie andre kontormaskiner 3 768 8261,5
6540 Kostnadsført inventar 100 453 6600
6560 Rekvisita 12 064 21420,58
6600 Rep. Og vedl.hold bygninger 0 34244
6620 Rep og vedl.hold utstyr 1 370 0
6705 Regnskapshonorar 157 450 135832,5
6730 Idrettsfaglig bistand 3 400 3400
6790 Andre fremmede tjenester/ Rådet/  Beach 170 000 11790,5
6800 Kontorrekvisita 0 0
6810 Datakostnader 14 587 41769,16
6860 Møter, kurs 14 133 30726,55
6900 Telefon 3 859 9477,96
6940 Porto 0 740
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 32 228 10540,2
7300 Salgskostnad 21 086 25730,75
7320 Reklameannonser 0 27343,91
7390 Andre salgskostnader 0 0
7400 Kontingent 21 000 9500
7420 Oppmerksomheter, gaver o.l. 5 466 26313,6
7500 Forsikringspremie 11 433 11286
7650 Cup- og stevnedeltagelse 181 348 610537,29
7651 Cup- og stevnedeltagelse lag 90 313 0
7653 Arrangementskostnader 65 900 76779
7654 Startkontingent 103 280 90795
7660 Dommerutgifter 115 152 164229
7670 Spillerutvikling/-kurs -18 866 42384,89
7675 Støtte akt.avg for barn etter søknad 9 946 0
7676 Støtte akt.avg for barn som driver flere idretter 10 178 7132
7679 Sosialt spillere 28 471 42289,45
7680 Utstyr, drakter o.l. 86 163 424645,91
7699 Andre spiller/dommerkostnader 5 350 0
7700 Sosiale kostnader - årsfest 0 18681
7710 Styremøter 0 699,89
7770 Bank og kortgebyrer 10 056 31676,13
7790 Annen kostnad 30 196 78554,94
7830 Konstanterte tap på fordringer 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 943 345 3974690,24

DRIFTSRESULTAT 87 029 -739152,72
8050 Renteinntekt bankinnskudd 1 180 1887,87
8150 Rentekostnad -1 233 -3891,27

ÅRSRESULTAT 86 976 -741156,12

8939 Overføringer internt 0 0

ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER 86 976 -741156,12



Noter 2017 

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN 

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

 

Note 2 - Lønnskostnader 

Spesifikasjon av lønnskostnader 2017 2016 

Lønn 596 333 930 907 

Arbeidsgiveravgift 65 562 101 197 

Andre relaterte ytelser / Refusjoner 16 609 14 425 

Sum 678 504 1 046 530 
 

Note 3 - Lønn til ledende personer 

Ytelse til ledende personer 
Type ytelse Daglig leder Styret 
Lønn 319 373  

Pensjonsutgifter   

Annen godtgjørelse 3 295  

 

 

Note 4 - Bankinnskudd 
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 17. Selskapet skylder ikke 

forskuddstrekk pr 31.12.17 

 

 

Note – 5 Egenkapital 
 

Spesifikasjon egenkapital Hovedstyret Fotball Håndball Sum 
Egenkapital 01.01.2017 6 798 644 310 960   344 069 7 453 672 

Årets resultat 66 478 47 768 (27 267) 86 976 

Egenkapital 31.12.2017 6 865 122 358 728  316 801 7 540 651 
 
 
Note – 6 Obligatorisk tjenestepensjon 
 

Obligatorisk tjenestepensjon 
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

 

 

Note – 7 Medlemmer 

Det var 330 betalende medlemmer i 2017 

     
     

     

     
 

     
     

     



Arsm0tet i SIFG

Valgt revisors beretningfor 2017

Uttalelse om arsregnskapet

Vi har revidert arsregnskapet for SIFG i henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Arsregnskapet for regnskapsaret 2017 viser et overskudd pa kr 86.978,-

Vi har gjort f0lgende revisjonshandlinger:

Vi bar revidert om arsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til a s0rge for
ordentlig og oversiktiig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med
bestemmelsene.

Samtlige bankkonti i SIFG er avstemt og stemmer med bankens kontoutdrag pr 31.12.17

Det er ikke funnet vesentlige fell pa bilagene, regnskapet gir et oversiktlig bilde av 0konomien.

Kommentar: Mangeifull dokumentasjon til inntekter knyttet til juletresalg. Ikke gode nok rutiner
knyttet til de enkelte lags levering av bilag til regnskapet.

Vi mener at regnskapet og regnskapsf0ringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og

revisjonsbestemmelser, og at arsregnskapet for 2017 Ran fastsettes som Sastre Idrastsforening

Graabein' arsregnskap for 2017.

Sastre 21.2.18

>- Tl^ec,-^AO- xn ';.W^€C

Janike Nsess R0ed JanJche Fasvelen
/



Sætre If Graabein 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2017

3004 Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig kr 100 000,00
3110 Salgsinntekter, avg.fri kr 25 000,00
3203 Salgsinntekter, Kiosk kr 485 000,00
3208 Salgsinntekter, Billetter kr 100 000,00
3209 Lotteri kr 0,00
3201 Medlemskontigent kr 150 000,00
3221 Aktivitetsinntekter IFO (Akademi) kr 44 000,00
3222 Foreldrebetaling IFO kr 462 000,00
3401 Tilskudd kommune kr 20 000,00
3410 Andre tilskudd kr 0,00
3411 Idrettstilskudd kr 100 000,00
3600 Støtte idrett avgiftsfritt kr 0,00
3900 Graabein cup og 2. juldagscup - lagspåmelding kr 35 000,00
3902 Andre driftsrelaterte inntekter (lønnskomp daglig leder) kr 238 000,00
3901 Aktivitetsavgifter kr 755 000,00
3990 Juletresalg kr 160 000,00
3997 Grasrotandelen fra Norsk Tipping kr 100 000,00
3998 LAM kr 200 000,00
3999 Fotball-/håndballskole kr 75 000,00

MVA-kompensasjon kr 125 000,00
Andre inntekter kr 0,00
SUM DRIFTSINNTEKTER kr 3 174 000,00

UTGIFTER
Lønnsutgifter

5000 Lønnkostnader Daglig leder kr 550 000,00
5010 Lønn timebasert kr 231 000,00
5025 Godtgjørelse inkl feriepenger kr 160 000,00
5190 Feriepenger kr 77 112,00
5410 Arbeidsgiveravgift kr 117 468,79
5999 Lønnskomp daglig leder (motpost 3902) kr 138 000,00

Sum lønnsutgifter kr 1 273 580,79

Andre driftsutgifter
4012 Innkjøp matvarer IFO kr 28 500,00
4022 Refusjon innkjøp frukt IFO kr 0,00
4300 Innkjøp juletrær kr 90 000,00
4301 Innkjøp kiosk kr 135 000,00
4310 Innkjøp lodd kr 0,00
5960 Gaver kr 5 000,00
6303 Leie andre baner kr 19 000,00
6304 Leie Sætrehallen kr 270 479,31
6306 Leie Sletta kr 360 000,00
6420 Leasing traktor kr 80 000,00
6540 Inventar kr 10 000,00
6550 Driftsmidler kr 0,00
6560 Rekvisita kr 0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr kr 8 000,00
6700 Revisjonshonorar kr 10 000,00
6705 Regnskap kr 132 000,00
6706 Andre tjenester kr 0,00
6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand kr 0,00
6790 Tilskudd Rådet kr 5 000,00
6800 Kontorrekvisita kr 10 000,00
6810 Telefon/Datakostnad kr 12 000,00
6860 Møter, kurs mv interne kr 12 000,00
6940 Porto kr 1 000,00
7100 Reisegodtgjørelse kr 60 000,00
7170 Styre-/ledergodtgørelse kr 16 000,00
7300 Salgskostnader kr 0,00
7320 Reklamekostnader kr 25 000,00
7400 Kontingent kr 9 500,00
7420 Premier kr 22 500,00
7500 Forsikringspremie kr 12 000,00
7650 Cupdeltakelse kr 50 000,00
7653 Arrangementskostnader kr 60 000,00
7654 Startkontigent kr 85 000,00
7660 Dommerutgifter kr 135 000,00
7670 Kurs kr 49 000,00
7675 Aktivitetsavg for utøvere som er med på flere aktiviteter kr 10 000,00
7679 Sosialt spillere kr 20 000,00
7680 Utstyr kr 47 000,00
7700 Sosiale tiltak kr 5 000,00
7770 Bank og kortgebyrer kr 10 000,00
7771 Gebyr aktivitetsavgift kr 0,00
7772 Vipps gebyr kr 0,00
7790 Andre kostnader kr 50 000,00

Sum andre driftsutgifter kr 1 853 979,31

SUM DRIFTSKOSTNADER kr 3 127 560,10

DRIFTSRESULTAT kr 46 439,90

8050 Renteinntekt bankinnskudd kr 0,00
8150 Rentekostnader kr 0,00

ÅRSRESULTAT kr 46 439,90

8939 Overføringer kr 0,00
ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER kr 46 439,90



Saker til behandling: 
 

1. Endring i draktfarger: 
Hovedstyret foreslår å endre draktfarger til: 
Idrettslaget bruker hvit overdel og sort shorts. Bortedrakter har sort overdel og 
sort shorts. Eksisterende draktfarger brukes til draktene skal byttes ut. 
 
 

2. Fastsette antall styremedlemmer: 
Hovedstyret ber årsmøtet om å fastsette antall styremedlemmer og 
varamedlemmer som skal sitte i hovedstyret. Idrettslaget er pålagt å angi 
antall styremedlemmer i loven da dagens praksis med henvisning til 
organisasjonsplanen er ikke tillatt. Vedtaket tas inn i sak 3, pkt 1.  
 
1) Bestemmelsen i § 15, pkt 11 b) endres til: 

«[antall] styremedlemmer og [antall] varamedlemmer.» 
 
Bakgrunnen for forslaget er at Idrettslaget er pålagt å angi antall 
styremedlemmer i loven. Dagens praksis med henvisning til 
organisasjonsplanen er ikke tillatt.  

 
Pr i dag består hovedstyret av fem medlemmer og to varamedlemmer.  
 
 

3. Ny lov for Sætre IF Graabein: 
Dagens lov som ble vedtatt på årsmøtet 4.4.2016 inneholder noen mangler i 
forhold til lovnormen til NIF. Den vil dermed ikke bli godkjent uten endringer. 
Hovedstyret har også forslag om andre endringer. Hovedstyret ber derfor 
årsmøtet om å vedta ny lov for idrettslaget som er basert på NIF`s lovnorm 
med følgende tillegg: 
 
 
2) §§ 23 og 25 fra dagens lov legges til med følgende endring: 

I § 23 foreslår hovedstyret at bestemmelsens andre ledd som beskriver 
draktfarger flyttes til klubbhåndboken. Grunnen til dette er at eventuelle 
endringer ikke da medfører at loven må sendes inn til ny godkjennelse av 
idrettskretsen. Dette er en praktisk måte å slippe ekstra saksbehandling på 
en bestemmelse som uansett ikke fremkommer av lovnormen.  

 
Forlaget lyder: 
§23 endres til: 

 
«§23 Merker og drakter 

 
Idrettslagets merke er rundt med et skjoldformet merke inni. Skjoldets 
øvre del er hvit med en inntegnet gråbein. Nedre halvdel er sort med 
innstemplet Graabein 1872. I bue over skjoldet er innstemplet Sætre og 
i bue under skjoldet; Idrætsforening.» 

 
  Følgende legges til i klubbhåndboken under det passende kapittel: 



«Idrettslaget bruker hvit overdel og sort shorts. Bortedrakter har sort 
overdel og sort shorts. Hovedstyret skal godkjenne draktenes utforming. 
Endring i denne bestemmelse kan kun fattes av årsmøtet» 

 
3) Ny §24 tilføyes med følgende ordlyd: 

«§ 24 Rådet 
 

Rådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som angår 
idrettslagets ve og vel. Det skal uoppfordret meddele styret sin 
oppfatning av idrettslagets drift og være behjelpelig med å påse at 
driften skjer i overensstemmelse med foreningens lover og beste 
tradisjoner.  

 
Rådet har egne regler som bare kan endres på årsmøtet. Reglene for 
Rådet skal være vedlagt klubbhåndboken.  

 
Medlemmer som oppfyller kravene til medlemskap iht. Rådets 
vedtekter, har rett til medlemskap i Rådet og bør inviteres som medlem. 
Æresmedlemmer blir automatisk medlemmer. 

 
Rådet kan oppløses av årsmøtet med 2/3 flertall.» 

  
 Den nye loven er i helhet lagt med som vedlegg til årsmøtepapirene. 
 
 

4. Opphevelse av tidligere vedtak om sponsorinntekter fra Hurum Kraft 
Årsmøtet har tidligere vedtatt at sponsorinntekter fra Hurum Kraft skal 
overføres SIGE AS og settes av til nytt klubbhus. Nå har Hurum kommune 
vedtatt å bygge nytt idrettsanlegg og klubbhus vil naturlig komme som en del 
av den utbyggingen. Hovedstyret ser dermed ikke lengre behov for å sette av 
disse midlene.  

 
 
 
 
 
Fastsettelse av medlemskontingent 
 
Hovedstyret foreslår å opprettholde dagens medlemskontingent på kr. 200,- for 2018. 



Sætre If Graabein 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2018

Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig kr 120 000,00
Salgsinntekter, avg.fri kr 0,00
Salgsinntekter, Kiosk kr 400 000,00
Salgsinntekter, Billetter kr 53 000,00
Lotteri kr 0,00
Medlemskontigent kr 60 000,00
Tilskudd kommune kr 90 000,00
Andre tilskudd kr 20 000,00
Idrettstilskudd kr 0,00
Støtte idrett avgiftsfritt kr 0,00
Graabein cup og 2. juldagscup - lagspåmelding kr 30 000,00
Aktivitetsavgifter kr 830 000,00
Juletresalg kr 160 000,00
Grasrotandelen fra Norsk Tipping kr 100 000,00
LAM kr 180 000,00
Fotball-/håndballskole kr 50 000,00
MVA-kompensasjon kr 130 000,00
Andre inntekter kr 0,00
SUM DRIFTSINNTEKTER kr 2 223 000,00

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Lønn timebasert kr 0,00
Godtgjørelse inkl feriepenger kr 180 000,00
Feriepenger kr 0,00
Arbeidsgiveravgift kr 0,00
Sum lønnsutgifter kr 180 000,00

Andre driftsutgifter
Innkjøp juletrær kr 80 000,00
Innkjøp kiosk kr 135 000,00
Innkjøp lodd kr 0,00
Gaver kr 3 000,00
Leie andre baner kr 15 000,00
Leie Sætrehallen kr 250 000,00
Leie Sletta kr 360 000,00
Leasing traktor kr 80 000,00
Inventar kr 0,00
Driftsmidler kr 0,00
Rekvisita kr 5 000,00
Reparasjoner og vedlikehold utstyr kr 10 000,00
Revisjonshonorar kr 0,00
Regnskap kr 90 000,00
Andre tjenester kr 20 000,00
Honorar for økonomisk og juridisk bistand kr 6 500,00
Tilskudd Rådet kr 5 000,00
Kontorrekvisita kr 0,00
Telefon/Datakostnad kr 8 000,00
Møter, kurs mv interne kr 5 000,00
Porto kr 0,00
Reisegodtgjørelse kr 43 000,00
Styre-/ledergodtgørelse kr 0,00
Salgskostnader kr 0,00
Reklamekostnader kr 10 000,00
Kontingent kr 23 500,00
Premier kr 0,00
Forsikringspremie kr 12 000,00
Cupdeltakelse kr 55 000,00
Arrangementskostnader kr 50 000,00
Startkontigent kr 75 000,00
Dommerutgifter kr 105 000,00
Kurs kr 30 000,00
Aktivitetsavg for utøvere som er med på flere aktiviteter kr 50 000,00
Sosialt spillere kr 15 000,00
Utstyr kr 90 000,00
Sosiale tiltak kr 25 000,00
Bank og kortgebyrer kr 10 000,00
Gebyr aktivitetsavgift kr 0,00
Vipps gebyr kr 1 500,00
Andre kostnader kr 35 000,00
Sum andre driftsutgifter kr 1 702 500,00

SUM DRIFTSKOSTNADER kr 1 882 500,00

DRIFTSRESULTAT kr 340 500,00

Renteinntekt bankinnskudd kr 0,00
Rentekostnader kr 0,00
ÅRSRESULTAT kr 340 500,00

Overføringer kr 0,00
ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER kr 340 500,00



Rådet

Mosjons-
gruppe*

Markedsgruppe*

Friidrett*

Organisasjonskart for Sætre IF Graabein

Kommunikasjon*

Web*

Håndball
Leder

Kasserer
Sportslig

Evt andre medlemmer*

Idrettsskole
Leder

Kasserer*
Sportslig*

Evt andre medlemmer*

Fotball
Leder

Kasserer
Sportslig

Evt andre medlemmer*

Ski
Leder

Kasserer*
Sportslig*

Evt andre medlemmer*

Årsmøte

Hovedstyret
Leder

Nestleder
Sekretær
Økonomi
Sportslig

Styremedlemmer fra 
gruppene og rådet

1 varamedlem

Valgkomité:
Leder

2 medlemmer
vara

Revisorer:
2 revisorer

Arrangement*

Sætre IF Graabein 
Eiendom AS:

Leder
5 styremedlemmer

1 varamedlem

SIGE servicesenter:
Per Christian Lund

Daglig leder
Rune Ovnerud
Hallbestyrer

* - velges ikke på årsmøtet SIGE er et heleid selskap under klubben og legges inn i organisasjonskartet kun til orientering.  



VEDLEGG: 
 
 

1. Årsberetninger fra lagene 

2. Regnskap 2017 delt på avdelinger 

3. Budsjett 2017 delt på avdelinger 

4. Forslag til ny lov 

5. Budsjett 2018 fordelt på avdelinger 
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Årsberetning 2017 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

2. Rapport fra håndball-lagene 
 
ÅRSRAPPORT FOR 2017 FRA GRAABEIN JENTER 2003 
 
Antall spillere: 24 jenter (som vi har hatt i mange år nå!) 
Trenere: Rune Ovnerud & Alexander Aabø  
Lagleder: Nina Skaug Laugerud  
Trenere og lagleder har holdt sammen som team i 7 år nå fordi det er så gøy. 
 
- Trener 3 ganger i uka i Sætrehallen, og jentene trener i tillegg frivillig nede på Trimmen 
både 
før og etter skolen + som oppvarming til lagets trening. 
- På SPU samlinger (regionsamlinger for alle over 13 år) får vi jevnlig tildelt 5 plasser eller 
fler, noe 
som betyr at jentene våre holder høyt nivå. Rullerende uttak på jentene. 
- Høsten 2017 startet vi opp med å føre statistikk under kamper, og noe filming. Dette bruker 
trenerne for og med jentene, for å hele tiden utvikle alle som spillere. 
SERIESPILL: 
- Vi hadde med 3 lag i sesongen 2016/2017 og der endte vi opp med en 3.plass i 
A-serien og en 1.plass i B-serien 
- I beachserien sommeren 2017 stilte vi med 4 lag, hvor 1 lag gikk til sluttspillog ble nr 2 i 
regionen 
CUPER: 
- Vi deltok i ÅL CUP siste helgen i april 2017, der stilte vi med 3 lag. 2 av de var J13 lag i 
tillegg 
til at vi stilte med 1 J14 lag mest for gøy og for å se hvordan jentene taklet det. Her endte vi 
opp med å spille oss til finalen i BÅDE J13 og J14! Våre jenter feide all motstand av banen i 
J14 puljen, helt frem til finalen. Der møtte vi gamle kjente i ROS/Graabein. Vi holdt de i 1 
omgang og hadde ikke jentene våre hatt så mange kamper i beina kunne vi slått de. Uansett 
strålende fornøyd med 2 sølv med hjem på toget fra Ål  
- Drammen Håndball cup i september 2017, stilte med 2 lag som begge kom seg videre til 
sluttspill. 
- Vi deltok i Region Sør Cupen med 1 lag, som spilte 2 runder. 
SOSIALT & FREMTID: 
- Vi syntes fremdeles at det sosiale er viktig, så vi gjør ting som pølsefest i hallen hvor jentene 
spiller kamper mot foreldre. Overnatting i hallen med pizza og film hadde vi i romjula. Det 
hender også vi prøver å samle så mange som mulig til en matbit etter bortekamper. Ellers har 
vi spillermøter og samtaler med hver av jentene. 
- Sommeren 2018 skal vi oppfylle en drøm og delta i en verdensturnering i Kroatia! Jenter og 
foreldre jobber MYE dugnad for å finansiere denne turen. F.eks. flere loddsalg, salg av 
spekemat m.m, sjauing av trær og diverse forefallende i hallen +++. Vi har engasjerte foreldre 
som alltid stiller opp, både på dugnad og på tribunen med trommer og heiarop. 
 
HÅNDBALL ER GØY! Hilsen «altmulig-kjærringa» på Graabein Jenter født 2003  
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Årsberetning 2017 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

 
 
 
 
 
 
 
Lag J2006 
Lagleder: Kristin Moksness Olsen 
Trenere: Eirik Valderhaug og Marit Bjørnstad 
Treningstid:  tirsdager 19.30 - 21.00 og torsdager 18.00 - 19.30 
 
Laget har mistet 1 spiller siden forrige sesong, og fått 3 nye. Teller i dag 14 aktive spillere. 
Det er god kvalitet på treningene og vi ser en stor utvikling på jentene i løpet av året som har 
gått. Forrige sesong deltok vi med ett lag i aktivitetsturnering. 
Vi deltok også på Fredrikstad cup, stor suksess og mye moro. Spesielt konserten på kvelden 
var nok høydepunktet for jentene. Vi hadde en overnatting. Et godt arrangement. 
 
Nytt denne sesongen er at vi spiller i serie, vi deltar med ett lag. 
 
Fremover har vi ambisjoner om å tjene inn litt penger til lagkontoen for å senere kunne reise 
på overnattingscup. Ikke påmeldt pr d.d, men vi kikker på flere alternativer. 
Det er god stemning i laget. Glade jenter med godt samhold,  og flinke og engasjerte trenere. 
 

 
Gutter G11 og G12 
 
G11 startet opp høsten 2017 etter at stadig flere 11-åringer hadde spilt på aldersnivået under. 
Vi startet med syv, åtte spiller og teller i dag seksten spillere, likt fordelt mellom G11 og G12. 
Siden det kom flere og flere spillere født i 2005 gjennom høsten, valgte vi å melde på et lag i 
G12 fra nyttår i tillegg til G11. Vi trener to dager i uken, der vi deler hall med et annet lag den 
ene dagen. 

 
Trenere for laget er Robert Furuhaug, Kine C Randen og Jan Brock-Støa. Lagleder er Trine 
Holmen. Robert og Jan har tatt trener 1-utdanning i høst.  
 
Vi startet med å spille serie i G11 B-serie, med 3-4 spiller på disp. Vi har hatt fokus på å ha 
det gøy og få et godt sammensveiset lag. Det har fungert optimalt og gutta har gått fra hver 
kamp med godt humør, selv om vi ikke har vunnet noen kamper. Med to lag må vi nå ha med 
G11-spillere på G12 kamper og G12 spillere på G11 kamper. Det blir mange kamper på en 
del av spillerne.  
 
Noen av spillerne var med på Baldus-cup i G-9 i 2017. I høst var vi med som flaggbærere på 
DHK-kamp mot Elverum og det syntes spillerne var veldig stas. Spillerne har også være i 
lokalavisen i høst i forbindelse med en artikkel om guttehåndball i Graabein. I 2018 har vi 
meldt på begge lag til Fredrikstad Cup og det gleder guttene seg veldig til. 
 
 
 
 
Lag: G07/08 
Lagleder: Camilla Andersen. Rikke Petersen, Linda Jegervatn 
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Årsberetning 2017 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

Trenere: Monica Beckmann og Kine Ovnerud 
Treningstid: tirsdager og fredager 17-18.30 
Vi har mistet noen spillere fra sist sesong, men teller nå 14 spillere. Laget består av to spillere 
født i 2007, 11 spillere født i 2008 og 1 spiller født i 2009. Vi har stilt ett lag i 2008 årsklassen 
på aktivitetsturneringene, men har siden desember meldt på to lag, et i 2008 og et i 2007 
årsklassen.  
Vi skal også i år på en overnattingscup. Denne gangen går turen til Fredrikstadcup i mai. 
Guttene viser en strålende utvikling  og er fin og sammensveiset gjeng. 
 
 
 
Lag: J 2007 
Trener: Per Roar Bergan 
Lagleder: Kristin Aabø 
Treningstid: Onsdager kl 19.00-20.30 
 
Vi er 12 spillere på laget. Det er mulig det nå på nyåret kommer en spiller til, som i skrivende 
stund har vært på prøvetrening. Vi er en forholdsvis fersk gjeng med stadig nye spillere 
gjennom hele året, i tillegg til at vi mistet 3 av de gamle spillerne våre ved oppstart i høst. Vi 
deltar på aktivitetsturneringer en gang per måned i uøvet klasse, og overgangen til stor bane 
var litt tøff. Det har vært mye fnis og godt humør på treningene, men ikke alltid like stort 
fokus på selve det sportslige. Likevel har vi tatt noen skritt fremover dette året, og jentene har 
gjennom sesongen vist mer vilje til å stå på og større idrettsglede enn tidligere. Da vi reiste til 
Sigdal i høst og endelig for første gang vant en kamp på stor bane, var det mange stolte både 
barn, trenere og foreldre. 
Videre fremover i sesongen har vi ønske om å komme oss på en overnattingscup. Vi regner 
derfor med å måtte dra i gang et par kakesalg for å få inn flere penger til lagskassen. 
 
 
Lag J2008 
Lagleder: Anette Berge-Nysveen 
Trenere: Eirik Valderhaug og Julie Brandtzæg 
Treningstid:  tirsdager 18.30 - 20.00 og torsdager 17.00 - 18.30 
 
Laget har mistet 5 spillere siden forrige sesong, og teller i dag 17 aktive spillere. Nytt denne 
sesongen er at jentene har begynt å spille 6'er-håndball på stor bane, og de har fått to 
treningsdager. Å spille på stor bare er nytt for jentene og de kjenner nok at det krever mere 
kondisjon og utholdenhet. Det er god kvalitet på treningene og vi ser en stor utvikling på 
jentene i løpet av året som har gått. Forrige sesong deltok vi med tre lag på hver 
miniturnering, og denne sesongen har vi med to lag i alle aktivitetsturneringene.  
Fremover har vi ambisjoner om å tjene inn litt penger til lagkontoen for å senere kunne reise 
på vår første overnattingscup. 
Det er god stemning i laget. Glade barn som stadig knekker nye koder og skaper 
mestringsfølelse. 
 
Jenter 2009 
 
Startet sesongen med å få en ny trener, føler dette har fungert veldig bra for hele laget. De 
begynner å bli litt mer sammensveiset gjeng nå. 
Vi sliter litt med spillere da vi kun er 10 stk, dette har ført til mange henvendelser angående 
trekking av lag. (melder alltid på 2 lag, men har måtte trekke 2 ganger pga lite oppmøte) 
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Årsberetning 2017 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

Er på turnering en gang i måneden, og var på en times treningskamp mot Ros søndagen, 07/01 
(dommere som skulle øve seg). Denne treningskampen hadde vi stor nytte av, da vi valgte å 
ikke telle mål, og vi vil nok prøve å få til mer av dette fremover. 
 
Prøver å ha en sosial avslutning en gang i halv året som vanlig, så i sommer var vi på 
skogsborg å grillet med familie og spillere, og til jul okkuperte vi kiosken med pølser og saft. 
Det enkle er ofte det beste har vi merket =) 
 
Ellers har vi dessverre hatt litt utfordringer i perioder angående dugnader, dette fordi gruppa 
er veldig liten om dagen. Ser det er de samme som melder seg frivillig når det er noe som skal 
gjøres.  
 
 
Lag: J/G 2010 
 
Lagleder: Caroline Ruud Mysen 
Trener(e): Elin Bekkevold og Trine årmot andreassen 
 
Hvor mange spillere på laget? 23 
Trener Onsdager 17-1830 
Har deltatt i en cup i mnd.  
Barna storkoser seg, vi har med 3lag hver! Vi både vinner og taper, barna er blitt superflinke 
og utvikler seg mer og mer. God heiagjeng har vi også! 
 
 
 
 
Lag : J2011 
Lagleder: Lene Holmen 
Trenere: Monica Beckmann og Kathrine Rosenquist 
Treningstid: Mandager 17-18 
Laget består av 14 glade jenter, hvor fire av dem er født 2012. Vi er en fin gjeng som viser 
mye håndballglede, og jentene lærer stadig nye ting. Vi har stilt med to lag på 
miniturneringene hver gang. Utviklingen har vært god og trenerteamet gleder seg til 
fortsettelsen. 
 
 
 
 
 
Lag: Gutter 2011 
Lagleder: Bente H Johansen 
Trenere: Lene Fredriksen, Lillian Torgunrud 
Treningstid: Mandager kl 17-18 
Vi er et nystartet lag ( høsten 2017). Vi teller i dag 11 spillere en sluttet før jul , 2nye spillere 
startet nå i januar � 
Vi er jo på helt nybegynner nivå så for oss går det i å bli kjent med litt grunnleggende regler, 
spille miniturneringer, og få god lag følelse. Tar noen dugnadstak for å tjene penger til utstyr 
og cup. 
 
Mvh Bente H johansen 















Resultatregnskap 1 detaljertSætre IF Graabein Håndball
Stikkvannsveien 2
3475 SÆTRE

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling Hoved Håndball, Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter
3005 Sponsorinntekter overført fra Hovedstyret/SIGE -15 000,00 -30 500,00 0,00
3110 Dugnadsinntekter -4 750,00 -28 650,00 -25 000,00
3203 Salg kiosk -190 198,88 -233 369,35 -265 000,00
3208 Salg billetter -34 263,65 -53 940,00 -100 000,00
3401 Tilskudd fra kommunen 0,00 -20 000,00 -20 000,00

-244 212,53Salgsinntekter -366 459,35 -410 000,00
Annen driftsinntekt
3901 Treningsavgifter/treningskontingent -338 750,00 -254 819,20 -335 000,00
3903 Egenandeler/foreldreinnbetalinger -2 272,00 0,00 0,00
3998 Andre midler øremerket (Beach) -216 230,00 0,00 0,00
3999 Håndballskole -18 875,00 0,00 -30 000,00

-576 127,00Annen driftsinntekt -254 819,20 -365 000,00

-820 339,53Driftsinntekter -621 278,55 -775 000,00
Driftskostnader

Varekostnad
4301 Innkjøp kiosk 70 323,68 96 568,81 90 000,00
4303 Innkjøp lodd 48,00 0,00 0,00

70 371,68Varekostnad 96 568,81 90 000,00
Lønnskostnad
5010 Faste lønninger -1 500,00 1 800,00 0,00
5025 Godtgjørelse inkl feriepenger 116 648,00 122 777,06 75 000,00

115 148,00Lønnskostnad 124 577,06 75 000,00
Annen driftskostnad
6303 Leie andre baner 0,00 0,00 6 000,00
6304 Leie Sætrehallen 241 385,00 236 650,00 230 000,00
6305 Leie Beachanlegg 2 500,00 0,00 0,00
6306 Leie kaffemaskin 5 465,00 0,00 0,00
6540 Inventar (Beach) 99 751,50 3 805,00 5 000,00
6560 Rekvisita 0,00 219,00 0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 5 172,75 13 825,68 5 000,00
6730 Idrettsfaglig bistand 3 400,00 3 400,00 0,00
6790 Konsulenttjenester (Beach) 165 000,00 0,00 0,00
6810 Datakostnader 540,00 540,00 0,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 10 200,00 26 260,00 0,00
6940 Porto 0,00 740,00 1 000,00
7100 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 32 227,64 3 908,25 40 000,00
7320 Reklamekostnader 0,00 24 274,16 25 000,00
7400 Kontingent forbund 3 500,00 3 500,00 3 500,00
7420 Gaver/premier 4 848,00 5 000,00 5 000,00
7650 Cup deltakelse 29 600,00 6 117,21 15 000,00
7653 Arrangementskostnader 0,00 35 800,00 30 000,00
7654 Startkontingent 58 250,00 57 100,00 60 000,00
7660 Dommerutgifter 76 511,00 104 702,00 105 000,00
7670 Spillerutvikling/kurs -13 060,00 5 000,00 25 000,00
7679 Sosialt spillere 0,00 0,00 10 000,00
7680 Utstyr, drakter 36 400,35 116 917,92 30 000,00
7699 Andre spiller/dommerkostnader 5 350,00 0,00 0,00
7770 Bank og kortgebyrer 0,00 815,00 0,00
7771 Vipps gebyr 1 502,57 412,07 0,00
7790 Diverse kostnader 6 534,53 1 518,89 0,00

775 078,34Annen driftskostnad 650 505,18 595 500,00

960 598,02Driftskostnader 871 651,05 760 500,00

140 258,49Driftsresultat 250 372,50 -14 500,00
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Resultatregnskap 1 detaljertSætre IF Graabein Håndball
Stikkvannsveien 2
3475 SÆTRE

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling Hoved Håndball, Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Annen renteinntekt
8050 Annen renteinntekt -143,47 -468,65 0,00

-143,47Annen renteinntekt -468,65 0,00

-143,47Finansinntekter -468,65 0,00
Finanskostnader

Annen finanskostnad
8160 Purregebyr. leverandør 70,00 0,00 0,00

70,00Annen finanskostnad 0,00 0,00

70,00Finanskostnader 0,00 0,00

-73,47Finansinntekter og finanskostnader -468,65 0,00

140 185,02Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader 249 903,85 -14 500,00

140 185,02Resultat før skattekostnad 249 903,85 -14 500,00

140 185,02Årsoverskudd / Underskudd 249 903,85 -14 500,00
8939 Interne overføringer -91 988,00 -103 673,00 0,00

-91 988,00Konsernbidrag -103 673,00 0,00
8960 Overføringer annen egenkapital -48 197,02 -146 230,85 0,00

-48 197,02Annen egenkapital -146 230,85 0,00

-140 185,02Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) -249 903,85 0,00

-140 185,02Disponeringer -249 903,85 0,00
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Resultatregnskap 1 detaljertSætre IF Graabein Fotball
Stikkvannsveien 2
3475 SÆTRE

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling Fotball Hoved, Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter
3005 Sponsorinntekter ovf fra Hovedstyret/Drift -5 000,00 -5 888,00 0,00
3203 Salg kiosk -170 397,77 -193 398,00 -220 000,00
3205 Salg billetter -23 200,00 -32 263,00 0,00
3210 Andre inntekter -30 000,00 0,00 0,00
3441 Andre tilskudd (NIF) -17 410,00 0,00 0,00

-246 007,77Salgsinntekter -231 549,00 -220 000,00
Annen driftsinntekt
3900 Graabein cup påmelding andre lag -41 061,00 -23 182,00 -35 000,00
3901 Treningsavgifter -368 744,00 -517 995,00 -420 000,00
3902 Dugnad -53 625,00 0,00 0,00
3904 Lønnskompensasjon fotball -31 250,00 0,00 0,00
3999 Fotballskolen -21 134,00 -37 612,00 -45 000,00

-515 814,00Annen driftsinntekt -578 789,00 -500 000,00

-761 821,77Driftsinntekter -810 338,00 -720 000,00
Driftskostnader

Varekostnad
4300 Innkjøp salgsvarer 31 680,00 0,00 0,00
4301 Innkjøp kiosk 50 682,45 59 554,42 45 000,00
4310 Innkjøp lodd 0,00 149,00 0,00

82 362,45Varekostnad 59 703,42 45 000,00
Lønnskostnad
5010 Faste lønninger 6 500,00 0,00 0,00
5025 Godtgjørelse inkl feriepenger 26 548,00 94 506,60 85 000,00
5960 Gaver til ansatte 0,00 500,00 0,00
5999 Andel daglig leder 17 289,00 63 393,00 0,00

50 337,00Lønnskostnad 158 399,60 85 000,00
Annen driftskostnad
6303 Leie andre baner 17 737,50 29 700,00 13 000,00
6304 Leie Sætrehallen 2 675,00 7 945,00 2 000,00
6306 Leie Sletta/kunstgress 360 000,00 360 000,00 360 000,00
6420 Leasing Traktor 79 950,00 0,00 80 000,00
6540 Inventar 701,00 0,00 5 000,00
6560 Rekvisita 0,00 5 207,00 0,00
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 0,00 34 244,00 0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 1 369,70 0,00 3 000,00
6860 Treningsleir 0,00 0,00 1 000,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 6 631,95 10 000,00
7320 Reklamekostnader 0,00 1 681,25 0,00
7400 Kontingent 17 500,00 6 000,00 6 000,00
7420 Gaver/premier 0,00 15 892,00 17 500,00
7650 Cup deltakelse 25 380,00 44 340,00 35 000,00
7653 Arrangementkostnader 65 900,00 40 979,00 30 000,00
7654 Startkontingenter 44 800,00 26 525,00 25 000,00
7660 Dommerutgifter 33 639,40 54 133,00 30 000,00
7670 Kurs -10 900,00 29 734,89 4 000,00
7679 Sosialt spillere 6 784,64 8 176,39 10 000,00
7680 Utstyr spillere/trenere 11 607,20 194 156,61 12 000,00
7681 Utstyr trenere 16 048,48 3 643,50 0,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 0,00 500,00 0,00
7710 Styremøter 0,00 199,89 0,00
7770 Bank og kortgebyrer 0,00 149,18 0,00
7771 Gebyr aktivitetsavgift 0,00 24 728,83 0,00
7772 Vipps gebyr 1 335,89 107,64 0,00
7790 Annen kostnad 2 707,54 27 596,27 10 000,00
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Resultatregnskap 1 detaljertSætre IF Graabein Fotball
Stikkvannsveien 2
3475 SÆTRE

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling Fotball Hoved, Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftskostnader

Annen driftskostnad
677 236,35Annen driftskostnad 922 271,40 653 500,00

809 935,80Driftskostnader 1 140 374,42 783 500,00

48 114,03Driftsresultat 330 036,42 63 500,00
8050 Annen renteinntekt -185,53 -185,61 0,00

-185,53Annen renteinntekt -185,61 0,00

-185,53Finansinntekter -185,61 0,00
Finanskostnader

Annen finanskostnad
8160 Purregebyr. leverandør 1 093,28 248,76 0,00

1 093,28Annen finanskostnad 248,76 0,00

1 093,28Finanskostnader 248,76 0,00

907,75Finansinntekter og finanskostnader 63,15 0,00

49 021,78Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader 330 099,57 63 500,00

49 021,78Resultat før skattekostnad 330 099,57 63 500,00

49 021,78Årsoverskudd / Underskudd 330 099,57 63 500,00
8939 Interne overføringer -106 987,00 -169 749,00 0,00

-106 987,00Konsernbidrag -169 749,00 0,00
8960 Overføringer annen egenkapital 57 965,22 -160 350,57 0,00

57 965,22Annen egenkapital -160 350,57 0,00

-49 021,78Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) -330 099,57 0,00

-49 021,78Disponeringer -330 099,57 0,00
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Sætre If Graabein 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2017 Hovedstyret Håndball Fotball IFO

3004 Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3110 Salgsinntekter, avg.fri kr 25 000,00 kr 0,00 kr 25 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3203 Salgsinntekter, Kiosk kr 485 000,00 kr 0,00 kr 265 000,00 kr 220 000,00 kr 0,00
3208 Salgsinntekter, Billetter kr 100 000,00 kr 0,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3209 Lotteri kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3201 Medlemskontigent kr 150 000,00 kr 150 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3221 Aktivitetsinntekter IFO (Akademi) kr 44 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 44 000,00
3222 Foreldrebetaling IFO kr 462 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 462 000,00
3401 Tilskudd kommune kr 20 000,00 kr 0,00 kr 20 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3410 Andre tilskudd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3411 Idrettstilskudd kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3600 Støtte idrett avgiftsfritt kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3900 Graabein cup og 2. juldagscup - lagspåmelding kr 35 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 35 000,00 kr 0,00
3902 Andre driftsrelaterte inntekter (lønnskomp daglig leder) kr 238 000,00 kr 238 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3901 Aktivitetsavgifter kr 755 000,00 kr 0,00 kr 335 000,00 kr 420 000,00 kr 0,00
3990 Juletresalg kr 160 000,00 kr 160 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3997 Grasrotandelen fra Norsk Tipping kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3998 LAM kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3999 Fotball-/håndballskole kr 75 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00 kr 45 000,00 kr 0,00

MVA-kompensasjon kr 125 000,00 kr 125 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
Andre inntekter kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
SUM DRIFTSINNTEKTER kr 3 174 000,00 kr 1 173 000,00 kr 775 000,00 kr 720 000,00 kr 506 000,00

UTGIFTER
Lønnsutgifter

5000 Lønnkostnader Daglig leder kr 550 000,00 kr 550 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
5010 Lønn timebasert kr 231 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 231 000,00
5025 Godtgjørelse inkl feriepenger kr 160 000,00 kr 0,00 kr 75 000,00 kr 85 000,00 kr 0,00
5190 Feriepenger kr 77 112,00 kr 56 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 21 012,00
5410 Arbeidsgiveravgift kr 117 468,79 kr 85 460,10 kr 0,00 kr 0,00 kr 32 008,69
5999 Lønnskomp daglig leder (motpost 3902) kr 138 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 138 000,00

Sum lønnsutgifter kr 1 273 580,79 kr 691 560,10 kr 75 000,00 kr 85 000,00 kr 422 020,69

Andre driftsutgifter
4012 Innkjøp matvarer IFO kr 28 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 28 500,00
4022 Refusjon innkjøp frukt IFO kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
4300 Innkjøp juletrær kr 90 000,00 kr 90 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
4301 Innkjøp kiosk kr 135 000,00 kr 0,00 kr 90 000,00 kr 45 000,00 kr 0,00
4310 Innkjøp lodd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
5960 Gaver kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6303 Leie andre baner kr 19 000,00 kr 0,00 kr 6 000,00 kr 13 000,00 kr 0,00
6304 Leie Sætrehallen kr 270 479,31 kr 0,00 kr 230 000,00 kr 2 000,00 kr 38 479,31
6306 Leie Sletta kr 360 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 360 000,00 kr 0,00
6420 Leasing traktor kr 80 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 80 000,00 kr 0,00
6540 Inventar kr 10 000,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00
6550 Driftsmidler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6560 Rekvisita kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr kr 8 000,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 3 000,00 kr 0,00
6700 Revisjonshonorar kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6705 Regnskap kr 132 000,00 kr 132 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6706 Andre tjenester kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6790 Tilskudd Rådet kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6800 Kontorrekvisita kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6810 Telefon/Datakostnad kr 12 000,00 kr 6 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 6 000,00
6860 Møter, kurs mv interne kr 12 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 6 000,00
6940 Porto kr 1 000,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7100 Reisegodtgjørelse kr 60 000,00 kr 10 000,00 kr 40 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00
7170 Styre-/ledergodtgørelse kr 16 000,00 kr 16 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7300 Salgskostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7320 Reklamekostnader kr 25 000,00 kr 0,00 kr 25 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7400 Kontingent kr 9 500,00 kr 0,00 kr 3 500,00 kr 6 000,00 kr 0,00
7420 Premier kr 22 500,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 17 500,00 kr 0,00
7500 Forsikringspremie kr 12 000,00 kr 7 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00
7650 Cupdeltakelse kr 50 000,00 kr 0,00 kr 15 000,00 kr 35 000,00 kr 0,00
7653 Arrangementskostnader kr 60 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 0,00
7654 Startkontigent kr 85 000,00 kr 0,00 kr 60 000,00 kr 25 000,00 kr 0,00
7660 Dommerutgifter kr 135 000,00 kr 0,00 kr 105 000,00 kr 30 000,00 kr 0,00
7670 Kurs kr 49 000,00 kr 20 000,00 kr 25 000,00 kr 4 000,00 kr 0,00
7675 Aktivitetsavg for utøvere som er med på flere aktiviteter kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7679 Sosialt spillere kr 20 000,00 kr 0,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00
7680 Utstyr kr 47 000,00 kr 5 000,00 kr 30 000,00 kr 12 000,00 kr 0,00
7700 Sosiale tiltak kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7770 Bank og kortgebyrer kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7771 Gebyr aktivitetsavgift kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7772 Vipps gebyr kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7790 Andre kostnader kr 50 000,00 kr 30 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00

Sum andre driftsutgifter kr 1 853 979,31 kr 376 000,00 kr 695 500,00 kr 698 500,00 kr 83 979,31

SUM DRIFTSKOSTNADER kr 3 127 560,10 kr 1 067 560,10 kr 770 500,00 kr 783 500,00 kr 506 000,00

DRIFTSRESULTAT kr 46 439,90 kr 105 439,90 kr 4 500,00 -kr 63 500,00 kr 0,00

8050 Renteinntekt bankinnskudd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
8150 Rentekostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

ÅRSRESULTAT kr 46 439,90 kr 105 439,90 kr 4 500,00 -kr 63 500,00 kr 0,00

8939 Overføringer kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER kr 46 439,90 kr 105 439,90 kr 4 500,00 -kr 63 500,00 kr 0,00
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LOV FOR SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN 
  
Stiftet 1872, vedtatt av årsmøtet 14. mars 2018, med senere endringer av ..., godkjent av 
Buskerud Idrettskrets [dato]. 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. 

 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.1 
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Buskerud idrettskrets, hører hjemme i 

Hurum kommune, og er medlem av Hurum idrettsråd2. 
 
(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i 
idrettslagets egen lov.  

 
§ 3  Medlemmer 
 
(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
 regelverk og vedtak.      
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  
 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to 
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

                                                
1 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre 
laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov  
§ 10-1(4). Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også 
årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
2 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over 
mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 
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klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 
mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre 
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to 
uker.  

 
(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og 

idrettslagets regelverk og vedtak. 
 
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper 
automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 
(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

 
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket 
behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved 
årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at 
vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til 
idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til 
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 
styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 
to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt 
når klagesaken er avgjort.  

 
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
§ 4  Medlemskontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 
 
 
  

                                                
3 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). 
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være 
fritatt for betaling av kontingent. 
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5  Kjønnsfordeling 
 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal 
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder 
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 
ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, 
skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært 
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle 

til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad 
om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det 
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. 
§ 16. 

 
(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 

(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for 
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.  

 
(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
    
(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som 

deltar i samme konkurranse.   
 
(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
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c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette 
årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som 
ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 
 
(6)  Talerett:4 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i 
 idrettslaget. 
 
§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 
(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.   

 
(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale 

som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 
 
(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett 
til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som 

valgt eller oppnevnt.  
 
(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
  
  

                                                
4 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må 
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.» 
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§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 
idrettslaget 

 
(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det 
samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en 
juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen 
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik 
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan 
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke 
valgt eller oppnevnt. 

         
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
§ 9 Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
 tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av 

styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i 
saken.  

 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er 

egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det 
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en 
part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 
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(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete.  

        
(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål 
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av 
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer 
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres 
uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom 

en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende 
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 
(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre 

når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer 
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir 
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 
kommunisere med hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Vedtak skal tydelig fremkomme av 

protokollen. 
 
  

                                                
5 For eksempel per e-post. 
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
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§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 
regnskap. 
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III. ØKONOMI 
 
§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge 

kalenderåret.7  
 
(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal 

laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning 
av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig 
omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og 
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av 
hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor 
skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 
(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet 
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 
(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. 

Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 
 
(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av 
årsmøtet. 

 
 
  

                                                
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 13  Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen 

av mars måned8. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt 
på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene 
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så 
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før 
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om 
det er saker som ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent 
for medlemmer. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer 

som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom 
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som 

ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre 
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved 
godkjenning av saklisten. 

 
§ 14  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
 
  

                                                
8 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  
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§ 15  Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal9: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.10  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12 
10. Orientere om status i Sætre IF Graabein Eiendom AS (SIGE) 
11. Foreta følgende valg:13 

a) Leder og nestleder. 
b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.14 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) Velge 2 medlemmer til styret i Sætre IF Graabein Eiendom AS hvorav den ene er 

til enhver tid valgte leder samt ett medlem av foreningen. 
e) To revisorer.15  
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 
 

                                                
9 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på 
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. 
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
10 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm 
for idrettslag. 
11 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
13 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. 
14 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall 
styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett 
varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  
15 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta 
følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets 
regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité 
med minst to medlemmer.» 
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(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer 
enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer 
skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes 

krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater 
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder 
ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det 
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses 
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.  

 
§ 17  Ekstraordinært årsmøte  
 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 
 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 
b) Vedtak av styret i idrettslaget. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt 
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen 
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at 
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være 
gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret 
iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 
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(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 
behandles. 

 
 
§ 18  Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet16 

mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 

b) Stå for den daglige drift av idrettslaget. 
c) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 
økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.18  

 
 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 
 
§ 19  Grupper og komiteer 
 
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 

skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges 
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut 
av valgkomiteen.  

 

                                                
16 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og 
inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt 
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor 
instruksens/vedtakets rammer. 
17 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 
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(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan 
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 
(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne 
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 
gruppestyret med minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal:19 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 

hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. 
 

 
  

                                                
19 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå 
kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a). 
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 20  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 21  Lovendring 
 
(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring 

for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

  
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre 

endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre 
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 
flertall. 

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak 

om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  
(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget 
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  

 
§ 23 Merker og drakter 
 
Idrettslagets merke er rundt med et skjoldformet merke inni. Skjoldets øvre del er hvit 
med en inntegnet gråbein. Nedre halvdel er sort med innstemplet Graabein 1872. I bue 
over skjoldet er innstemplet Sætre og i bue under skjoldet; Idrætsforening. 
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§ 24 Rådet 
 
(1) Rådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som angår idrettslagets ve og 

vel. Det skal uoppfordret meddele styret sin oppfatning av idrettslagets drift og 
være behjelpelig med å påse at driften skjer i overensstemmelse med foreningens 
lover og beste tradisjoner.  

 
(2) Rådet har egne regler som bare kan endres på årsmøtet. Reglene for Rådet skal 

være vedlagt klubbhåndboken.  
 
(3) Medlemmer som oppfyller kravene til medlemskap iht. Rådets vedtekter, har rett 

til medlemskap i Rådet og bør inviteres som medlem. Æresmedlemmer blir 
automatisk medlemmer. 

 
(4)  Rådet kan oppløses av årsmøtet med 2/3 flertall. 
 
 
§ 25 Æresbevisning 
 
Æresmedlemskap er idrettsforeningens høyeste utmerkelse. For å bli æresmedlem legges 
det vekt på at medlemmet over et lengre tidsrom bør ha arbeidet for foreningens beste – 
administrativt, sportslig eller på annen måte ha fremmet idrettens sak på stedet, samt å 
gjøre idrettsforeningens navn kjent utad. 
 



Sætre If Graabein 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2018 Hovedstyret Håndball Fotball

3004 Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig kr 120 000,00 kr 90 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00
3110 Salgsinntekter, avg.fri kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3203 Salgsinntekter, Kiosk kr 400 000,00 kr 0,00 kr 220 000,00 kr 180 000,00
3208 Salgsinntekter, Billetter kr 53 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00 kr 23 000,00
3209 Lotteri kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3201 Medlemskontigent kr 60 000,00 kr 60 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3401 Tilskudd kommune kr 90 000,00 kr 90 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3410 Andre tilskudd kr 20 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 20 000,00
3411 Idrettstilskudd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3600 Støtte idrett avgiftsfritt kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3900 Graabein cup og 2. juldagscup - lagspåmelding kr 30 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 30 000,00
3901 Aktivitetsavgifter kr 830 000,00 kr 0,00 kr 430 000,00 kr 400 000,00
3990 Juletresalg kr 160 000,00 kr 160 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3997 Grasrotandelen fra Norsk Tipping kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3998 LAM kr 180 000,00 kr 180 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3999 Fotball-/håndballskole kr 50 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00 kr 20 000,00

MVA-kompensasjon kr 130 000,00 kr 130 000,00 kr 0,00 kr 0,00
Andre inntekter kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
SUM DRIFTSINNTEKTER kr 2 223 000,00 kr 810 000,00 kr 725 000,00 kr 688 000,00

UTGIFTER

Lønnsutgifter

5010 Lønn timebasert kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
5025 Godtgjørelse inkl feriepenger kr 180 000,00 kr 0,00 kr 130 000,00 kr 50 000,00
5190 Feriepenger kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
5410 Arbeidsgiveravgift kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

Sum lønnsutgifter kr 180 000,00 kr 0,00 kr 130 000,00 kr 50 000,00

Andre driftsutgifter

4300 Innkjøp juletrær kr 80 000,00 kr 80 000,00 kr 0,00 kr 0,00
4301 Innkjøp kiosk kr 135 000,00 kr 0,00 kr 70 000,00 kr 65 000,00
4310 Innkjøp lodd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
5960 Gaver kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 0,00 kr 0,00
6303 Leie andre baner kr 15 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 15 000,00
6304 Leie Sætrehallen kr 250 000,00 kr 0,00 kr 250 000,00 kr 0,00
6306 Leie Sletta kr 360 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 360 000,00
6420 Leasing traktor kr 80 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 80 000,00
6540 Inventar kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6550 Driftsmidler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6560 Rekvisita kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 10 000,00
6700 Revisjonshonorar kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6705 Regnskap kr 90 000,00 kr 90 000,00 kr 0,00 kr 0,00
6706 Andre tjenester kr 20 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 20 000,00
6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand kr 6 500,00 kr 0,00 kr 6 500,00 kr 0,00
6790 Tilskudd Rådet kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00
6800 Kontorrekvisita kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6810 Telefon/Datakostnad kr 8 000,00 kr 8 000,00 kr 0,00 kr 0,00
6860 Møter, kurs mv interne kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00
6940 Porto kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7100 Reisegodtgjørelse kr 43 000,00 kr 0,00 kr 40 000,00 kr 3 000,00
7170 Styre-/ledergodtgørelse kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7300 Salgskostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7320 Reklamekostnader kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7400 Kontingent kr 23 500,00 kr 0,00 kr 3 500,00 kr 20 000,00
7420 Premier kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7500 Forsikringspremie kr 12 000,00 kr 12 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7650 Cupdeltakelse kr 55 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00 kr 25 000,00
7653 Arrangementskostnader kr 50 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 50 000,00
7654 Startkontigent kr 75 000,00 kr 0,00 kr 45 000,00 kr 30 000,00
7660 Dommerutgifter kr 105 000,00 kr 0,00 kr 70 000,00 kr 35 000,00
7670 Kurs kr 30 000,00 kr 0,00 kr 20 000,00 kr 10 000,00
7675 Aktivitetsavg for utøvere som er med på flere aktiviteter kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7679 Sosialt spillere kr 15 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 15 000,00
7680 Utstyr kr 90 000,00 kr 0,00 kr 40 000,00 kr 50 000,00
7700 Sosiale tiltak kr 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7770 Bank og kortgebyrer kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7771 Gebyr aktivitetsavgift kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7772 Vipps gebyr kr 1 500,00 kr 0,00 kr 1 500,00 kr 0,00
7790 Andre kostnader kr 35 000,00 kr 20 000,00 kr 15 000,00 kr 0,00

Sum andre driftsutgifter kr 1 702 500,00 kr 323 000,00 kr 591 500,00 kr 788 000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER kr 1 882 500,00 kr 323 000,00 kr 721 500,00 kr 838 000,00

DRIFTSRESULTAT kr 340 500,00 kr 487 000,00 kr 3 500,00 -kr 150 000,00

8050 Renteinntekt bankinnskudd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
8150 Rentekostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

ÅRSRESULTAT kr 340 500,00 kr 487 000,00 kr 3 500,00 -kr 150 000,00

8939 Overføringer kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER kr 340 500,00 kr 207 000,00 kr 3 500,00 -kr 150 000,00


