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Årsmelding IL Bjørnar Hovudstyret 

 

1.  Generelt om IL Bjørnar 

Idrettslaget Bjørnar held til i Arna bydel i Bergen kommune og hadde i 2015 1071 registrerte 
medlemmer.  
 
Idrettslaget har ingen tilsette, då arbeidsgjevaransvaret er delegert vidare til Bjørnar 
Handball og Arna-Bjørnar Fotball.  
 
Hovudstyret har bestått av to kvinner og fem menn, samt ein vara som også er mann. 
Likestillinga er dermed ikkje god nok. Samstundes er samansetninga av hovudstyret prisgitt 
kva val som vert gjort i andre styrer, slik at det er utfordrande å styre korleis samansetninga 
vil bli. 
 
Drifta av idrettslaget medfører ikkje skader på det ytre miljø. 
 
Styret meiner at idrettsmiljøet og den generelle trivselen i idrettslaget er god, og at IL 
Bjørnar med sine mange medlemmer gjer ein svært viktig jobb for barn og unge i Arna. 
 
Årsberetninga og rekneskapet for 2015 viser etter styret si meining at det er gode 
føresetnadar for vidare drift.  
 

2. Styrets samansetning og verksemd i 2015 

Styret i IL Bjørnar har i løpet av 2015 hatt syv medlemmer. 
 
Leiar:     Erlend Vågane 
Kasserar:    Rannveig Hjellvik 
Leiar handballgruppa:  Gaute Gunnarskog 
Leiar handball barnestyret:  Erik Olsen  
Leiar Bjørnarhallen:   Svein Ove Espeland 
Leiar Arna-Bjørnar Fotball:  Torbjørn Andersen 
Leiar ABF barne- og undomsstyret: Linn Magnussen 
Leiar handball ungdom (vara): Jan-Andre Eliassen 
 
Hovudstyret har hatt to styremøter i perioden. I tillegg har enkelte saker blitt drøfta per e-
post. 
 
Leiar for styret har også deltatt på møter i arbeidsgruppa Arna Idretts- og Fritidspark 2020, 
som jobbar for felles anleggsutvikling på Seimsmyrane / i Indre Arna. Leiar har også deltatt 
på høyringsmøte med Komité for idrett, kultur og næring på Rådhuset i Bergen. 
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3. Saker som har vore prioriterte i 2015 

Styret har på dei ordinære styremøte gjennomgått økonomisk status og utfordringar i 
gruppene (Bjørnarhallen, Bjørnar Handball og Arna-Bjørnar Fotball). 2015 var i det store og 
heile eit relativt rolig år for hovudstyret. Dei viktigaste sakene for øvrig har vore som følgjer. 
 
Utviding av Bjørnarhallen og fleirbrukshall på Seimsmyrane 
Styret revitaliserte arbeidet med å realisere ei ny innandørs treningsflate i 2013. Byrådet i 
Bergen la i 2015 fram forslag til rullert Idrettsplan for kommunen. For å kunne bygge ut hall, 
er det nødvendig å vere prioritert i denne planen. Forslaget frå byrådet var å prioritere ein 
ny fleirbrukshall i samband med utbygging av ungdomsskule på Seimsmyrane.  Dette var 
svært positivt for handballen i Arna. 
 
I planforslaget vart det også sagt at det ikkje var mulig å utvide Bjørnarhallen som ein plan B, 
dersom prosjektet på Seimsmyrane ikkje skulle bli noko av. Dette var vi svært ueinige i, 
derfor vart det gjort mykje arbeid for å påverke politikarane til å endre på denne 
formuleringa i Idrettsplanen. IL Bjørnar var derfor til stades på eit innspelsmøte med Komité 
for idrett, kultur og næring og argumenterte for at klubben burde få muligheita til å utvide 
hallen, dersom det skulle bli nødvendig. Arbeidarpartiet låg inn konkret forslag til støtte for 
vårt ønskje før Idrettsplanen skulle vedtakast. 
 
Då den rullerte Idrettsplanen endelig skulle behandlast av Bystyret, vart likevel heile planen 
forkasta og det vart vedtatt at den først skulle behandlast etter at Bystyret hadde vedtatt ny 
Skulebruksplan. Forvirra? Du er neppe åleine. Resultatet er uansett at vi igjen stod tilbake på 
bar bakke, utan å vite kva som var framtida for ei ny treningsflate for handball i Arna. 
 
Mot slutten av 2015 vart det lagt fram forslag til Skulebruksplan. Skulebruksplanen fortel kva 
skular som skal vidareførast, kva skular som skal byggast/oppgraderast og kva skular som 
skal leggast ned. Denne planen er svært viktig også for idretten, fordi hallar, svømmebasseng 
og andre idrettsanlegg svært ofte vert utbygd i samband med skule. I denne planen er det 
føreslått å ikkje bygge ut skule på Seimsmyrane likevel, men heller å pusse opp og utvide 
Garnes Ungdomsskule. Dette vil sei at det ikkje lenger er realistisk å få bygga ut ny 
fleirbrukshall på Seimsmyrane på nokonlunde kort sikt.  
 
IL Bjørnar vart bedt om å komme med innspel til Skulebruksplanen, og det har blitt jobba 
med eit nytt, konkret løysingsforslag. Idrettslagets innspel vart vedtatt i styret 7.januar 2016, 
og forslaget er kort sagt slik: Dersom Garnes Ungdomsskule vert oppgradert, bør 
Bjørnarhallen utvidast med ein ny bane, og denne kan også brukast som gymsal for elevane 
på skulen.  
 
Denne løysinga vil både sikre betre trenings- og kampforhold for alle laga våre og god 
kapasitet til gym for både barne- og ungdomsskulen på Garnes. Ei slik løysing vil etter vår 
meining bidra til betre sambruk mellom idrett og skule (til dømes når det gjeld parkering), og 
det vil også frigjere areal på skuletomta som kan nyttast til andre ting. Skulebruksplanen vert 
antakelig endelig vedtatt før sommaren 2016. Etter denne er vedtatt, vil det antakelig 
komme nytt forslag til Idrettsplan.  
 
Nytt medlemsregister og faktureringssystem 
Dei siste par åra har det blitt jobba med å tilpasse IL Bjørnars medlemsregister til 
Idrettsforbundets nye KlubbAdmin-system. No er alle medlemer elektronisk registrert, og 
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fakturering vert gjort gjennom nytt system. Overgangen til nytt system har gitt oss betre 
oversikt over medlemsmassen og vi har fått mykje betre kontroll på innkrevjinga av 
kontingent. Dette viser seg tydelig igjen i rekneskapet, kor kontingentinntektene har gått 
opp heile 120 000,- frå 2014, eller over 20% i relative tal. Vi vil gi stor honnør til 
administrasjonen for arbeidet med denne overgangen! 
 
Ny belysning på Bjørnarhallen 
Hausten 2015 vart det installert ny utebelysning rundt Bjørnarhallen. Parkeringsplassen og 
inngangspartiet har vore nesten heilt mørklagt på kveldstid og har blitt opplevd som 
trafikkfarlig, spesielt for barn. Til dette prosjektet fekk Bjørnarhallen 40 000,- i tilskot frå 
Arna Rotaryklubb. Vi er svært takksame for dette bidraget frå Rotaryklubben, som er ein fast 
brukar av hallen til utdanningsmessa kvar haust! 
 
Rullering av Ballsidigheitshandbok 
For nokre år sidan vart det laga ei handbok for trenarar, lagleiarar og miljøkontaktar som 
driv Ballsidigheit i IL Bjørnar. Dette er eit svært viktig dokument og har behov for faglig og 
praktisk oppdatering. Det er sett i gang ein prosess med å oppdatere denne til hausten og 
oppstart av nye lag. 
 
Engasjement for Garnes Vidaregåande Skule 
Fylkesrådmannen foreslo nedlegging av Garnes Vidaregåande Skule i 2015. Dette var ei 
svært viktig sak for lokalidretten, ikkje minst sidan Garnes Vgs har toppidrettslinje med både 
handball og fotball. Dei seinaste åra har det vore eit svært godt samarbeid mellom Bjørnar 
Handball, Arna-Bjørnar Fotball og Garnes Vgs om dette tilbodet. IL Bjørnar tok derfor initiativ 
til eit felles opprop frå lokalidretten til støtte for vidare drift av skulen og fekk alle idrettslaga 
i Arna til å skrive under. Oppropet vart sendt ut til alle politikarane i utdanningsutvalet i 
Hordaland Fylkeskommune Dette var ein del av ein større kampanje i Arna for skulen, og det 
vart altså til slutt vedtatt vidareføring. Dette var ein stor siger både for Arna og for lokal-
idretten. 
 

 

4. Økonomi 

IL Bjørnar sine viktigaste inntektskjelder er  

 Medlemsinntekter (726’, opp frå 606' i 2014!) – Vert fordelt 60% til Arna-Bjørnar 
Fotball og 40% til Bjørnar Handball  

 Basistilskot frå Bergen kommune (450’, prosjektbasert med mål om å styrke 
inkluderingsarbeidet i idrettslaget) – Fordelt 50%/50% ABF/BH 

 Grasrotmidlar (298’, opp frå 265') - Fordelt 60%/40% ABF/BH 

 Tilskot frå NIF (157’, opp frå 105') - Fordelt 60%/40% ABF/BH 

 Momskompensasjon (206’, ned frå 214') 
 
Inntektene til IL Bjørnar har totalt gått opp med nesten kr 200 000,- samanlikna med 2014. 
Det er svært gledelig. Inntektene vert i all hovudsak fordelt ut til aktivitetsgruppene Bjørnar 
Handball og Arna-Bjørnar Fotball etter fordelinga som er nemnt over. Totalt viser 
rekneskapet at hovudstyret har 1,25 millionar kronar i  eigenkapital, inkludert uteståande 
fordringar. Dette er ein liten nedgang samanlikna med 2014. Det heng saman med at det har 
blitt fordelt meir midlar ut til gruppene enn det som har vore inntekter. 
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Frå og med 2016 vert det såkalla Basistilskotet frå Bergen kommune endra, slik at alle 
idrettslag kan søke på desse midlane. IL Bjørnar har tidligare fått øyremerka midlar til å drive 
inkluderande idrettsarbeid, men dette har vi altså ingen garanti for vidare. Det er per i dag 
ikkje avklart kva som skal til for å få halde fram som «basisklubb». Det er venta at dette vert 
avklart i løpet av våren, og IL Bjørnar vil søke om desse midlane når dei vert utlyst.  Uansett 
utfall av den søknaden: Økonomien i laget er jamt over god og det er føresetnadar for vidare 
drift og utvikling. 
 
 

5. Takk for innsatsen! 

Hovudstyret vil takke alle som står på for idrettslaget: Foreldrekontaktar, supporterar, 
lagleiarar, oppmenn, trenarar, dommarar, billettseljarar og vaktmeistre. Takk til alle 
styremedlemmer og andre tillitsvalte i undergrupper og komitear! IL Bjørnar har ein unik 
kultur og tradisjon for frivillig innsats, og er kjenneteikna ved ein dugnadsinnsats som andre 
idrettslag misunner oss.  
 
Ein stor takk også til administrasjonane i aktivitetsgruppene som gjer ein svært god jobb i 
utsette posisjonar. Og ikkje minst: Takk til alle handball- og fotballspelarar som er aktive i 
idrettslaget og som er årsaka til at klubben eksisterer!  
 
 
 
For I.L. Bjørnar,  
 
 
 
Erlend Vågane Rannveig Hjellvik, Gaute Gunnarskog, Erik Olsen,  
Svein Ove Espeland, Torbjørn Andersen, Linn Magnussen 
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Årsmelding Bjørnar Handball 

1. Styrets sammensetning og ansatte 

 
Styret  
Styret i håndballgruppen har i 2015 bestått av:  
 
Leder Gaute Gunnarskog  
Nestleder Magne Juuhl 
Leder Ungdom Jan Andre Eliassen 
Leder Barn Erik Olsen  
Leder Herrer Magne Juuhl 
Leder Damer Berit Solberg  
Styremedlem Lars Berntsen  
 
Ansatte 
Bjørnar Håndball har hatt følgende ansatte i perioden: 
 
Daglig leder John Halvor Sæle  
 
Trenere Jørn Arntzen, HA og trenerkoordinator 
 Kjetil Holm, HB (Jan-April)  
 Andreas Aarseth, DA (Jan- April) 
 Ole Holmaas, DA (Jan- April) 

 Kjetil Holm, DA og trenerkoordinator 
  (Mai-Des) 

 
Andre verv 
Turneringsleder Svein Arne Myklebust 
 
 

 

2. Styrets arbeid 

Bjørnar håndball er en stor og tradisjonsrik klubb som historisk har markert seg både på 
dame-, herre- og aldersbestemt nivå. Det er og etablert et tilbud for funksjonshemmede 
med lag i Gullserien. I 2015 har dette tilbudet blitt godt fulgt opp og ivaretatt av Gerd 
Dyregrov og Monica Rosenvinge. Tusen takk til dere begge for fantastisk innsats! 
 
Håndballstyret har hatt 10 styremøter i perioden. 
 
I tillegg til ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt ulike arbeidsmøter, både i 
undergrupper og i prosjekter. Styreleder og leder for barnegruppen har fast plass i 
hovedstyret IL Bjørnar. Styreleder har fast plass i møter i Allianseidrettslaget Arna Bjørnar 
(AILAB). Det har vært jobbet med prosjekter knyttet til planlegging av ny treningshall, samt 
håndballaktiviteter i Ytre Arna og på Espeland og Lone. 
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Styreleder har deltatt i arbeidsgruppen Arna 2020 som jobber for utvikling av idretten i Arna 
bydel på kort og lang sikt. Det har blitt nedlagt en god del arbeid fra styret i forbindelse med 
politisk behandling av Idrettsplan samt plan for skole og oppvekst i Bergen kommune. Det 
har medført at Idrettsrådet støtter IL Bjørnar sitt ønske om at et nybygg/ treningsflate ved 
Bjørnarhallen kan være et godt alternativ som gymsal til en utvidet og opprustet Garnes 
Ungdomsskole. Nestleder og Daglig leder har hatt en rekke arbeidsmøter utenfor de 
ordinære styremøtene. Dette særlig knyttet til oppfølging av regnskap samt behandling av 
budsjett for 2016.  
 
I 2015 har Bjørnar ytterligere forsterket satsingen på bredde gjennom Barne- og 
Ungdomshåndballen. Klubben har ansatt Kjetil Holm som trenerkoordinator for jentene, i 
tillegg til at han er trener for Damegruppen. Dette er et ledd i en langsiktig satsning for å få 
kvalitet og god idrettsfaglig oppfølging av aldersbestemte lag. Klubben har i 2015 også 
knyttet til seg fysisk trener, for å utvikle spillerne fysisk, først og fremst som et forebyggende 
tiltak mot skader. Håndballtilbudet i Ytre Arna har blitt et godt opplegg og Bjørnar har 
håndballtrening som del av skolefritidsordningen ved Ytre Arna barneskole. Tilbud om 
håndballaktivitet på Espeland og Lone er i oppstart, som et samarbeid med Fri Fotball.  
 
I 2015 markerte vi 25 års jubileum for Vårspretten! Dette er Bergen sin største håndballcup 
og det genereres et ganske stort økonomisk overskudd for Bjørnar håndball hvert år. Denne 
cupen er en fantastisk rikdom for klubben og styret ønsker å takke Svein Arne Myklebust og 
hans turneringsgruppe med Arild Eliassen, Erlend Vågane, Hans Rune Solberg, Geir Børhaug, 
Hilde Iversen, Wibecke Tunes og representanter fra styret og administrasjonen samt øvrige 
frivillige som legger ned en fantastisk innsats i Vårspretten! Bjørnar håndball er imponert og 
ytterst takknemlig for den innsatsen dere nedlegger for klubben.  
 
All vår aktivitet skal være forankret i en sunn økonomi. I løpet av de fire siste årene har 
håndballgruppen hatt solide driftsoverskudd og vi har meget god likviditet. I 2015 genererte 
vi et solid overskudd på 846 000,- kroner. Håndballstyret anser at en av Bjørnar håndball sine 
hovedutfordringer er å tilby mer treningstid i hall for barne- og ungdomslagene. Dette er 
hovedgrunnen til at klubben fokuserer på å generere økonomisk overskudd og styret foreslår 
å avsette overskuddet i 2015 til planlegging og bygging av ny treningshall. Dette er etter 
styrets oppfatning det viktigste tiltaket for å sikre fortsatt vekst i klubben i årene som 
kommer. 
 
 

3. Økonomi 
 
Økonomisk rapport Bjørnar Håndball pr 31.12.2015 
Resultat 2015 + kr 786 912 EK pr 31.12.2015 + kr 3 051 264 
 
Årsmøte vedtok eit budsjett med eit overskot på kr 500 000. Kostnadane har vore mindre 
enn budsjettert og dermed vart overskotet større enn budsjettert. I 2016 har dei respektive 
gruppene (dame, herre og  BoU) hatt ansvar for eige budsjett og dette er følgt opp på ein 
god måte av gruppene. Styret har behandla økonomirapporter pr tertial (pr 30.04, 31.08 og 
31.12). Økonomien framstår som forutsigbar. Generelt kjem nesten alle inntekter som ein 
konsekvens av aktiviteten i klubben (lite marknadsinntekter).  Det er eit tydeleg bevis på at 
dei viktigaste ressursane Bjørnar Handball har er dugnadsånd og frivillig innsats. 
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Handballstyret vil sette av overskotet til framtidig investering i anlegg. 

Inntekter 

Inntekter Res 2015 Budsjett 2015 Res 2014 Kommentar
 3885 - Gaver, bidrag -1 027 500 -1 025 000 -1 025 000 Midler frå Mohn-familien.

 3021 - Billettinntekter -381 574 -200 000 -200 630

Vårspretten og ordinære arrangement 

ført på same konto (Vårspretten 

budsjettert på konto 3650). Generelt gjev 

gode og velbesøkte arrangement i hallen 

god økonomi.

 3311 - Salgsinntekter kiosk -367 195 -160 000 -159 553

Vårspretten og ordinære arrangement 

ført på same konto (Vårspretten 

budsjettert på konto 3650). Generelt gjev 

gode og velbesøkte arrangement i hallen 

god økonomi.

 3710 - Medlemskontingent -349 092 -270 000 -268 702 Positiv utvikling rundt kontingent.

 3780 - T ilskudd fra Bjørnahallen -286 735 -300 000 -273 060 Bjørnarhallen kjøper vaktmeistertenester 

frå Bjørnar Handball.

 3740 - T ilskudd fra kommune -245 000 -245 000 -245 000

På nivå med budsjett. Utfordring 2016, vil 

mest sannsynleg miste ein del støtte frå 

kommunene (nye kriterier)

 3650 - Vårspretten -214 700 -450 000 -623 227

I 2015 berre påmelding som er ført her. 

Samla overskot Vårspretten og 

miniturneringa 2015 kr 515 027  (2014 kr 

413 000).

 3760 - T ilskudd fra NIF, Mvakomp -163 446 -200 000 -211 297

Mindre mva-kompensasjon. Fleire 

organisasjonar som konkurrerar om den 

same potten.

 3250 - Samarbeidsavtale avg.pliktig -163 923 -270 000 -205 906 Utfordring med markedsarbeidet.

Andre inntekter - 705 664 - 758 000 -852 004 Omtrent som budsjett.

Sum inntekter -3 904 828 -3 878 000 -3 904 828  

 

 

Kostnader 

Kategori Res 2015 Andel Budsjett 2015 Res 2014 Kommentar

Sum varekostnad 244 005 100,00 % 278 000 277 731 På nivå med budsjettet, ok.

Sum lønnskostnad 1 627 910 100,00 % 1 645 725 1 438 439 På nivå med budsjettet, ok.

Sum annen 

driftskostnad 1 208 602 100,00 % 1 499 275 1 296 807

Hovedårsak til det positive budsjettavvik. 

Andre kostnader ikke brukt (frie 

utviklingsmidler kr 100 000), det er brukt 

mindre på treningsklær/ utsty til 

aldersbestemte lag (kr 70 000), mindre 

midler på kurs/ spillerutvikling 

aldersbestemte lag (kr 55 000). 

Sum driftskostnad 3 080 517 100,00 % 3 423 000 3 012 977
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4. Administrasjon 

Administrasjonen i Bjørnar Håndball har det siste året bestått av John Halvor Sæle  –  Daglig 
leder og markedsansvarlig  
 
Administrasjonens oppgave er i hovedsak å gjennomføre klubbens daglige drift og 
gjennomføre oppgaver besluttet av styret.  
 
Administrasjonen har vært representert på alle styremøter i Håndballstyret og deltatt på 
møter i Barne- og Ungdomsgruppen.  
 
Noen oppgaver som har blitt utført av administrasjonen: 

- Økonomistyring, herunder fakturering, betalingsoppfølging osv 
- Kontakt og oppfølging av eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. 

Oppfølging av inngåtte avtaler 
- Kontakt med region, forbund, serieforeningen, andre klubber, skolene i bydelen osv. 
- Kontakt med media 
- Markedsføring av seniorkampene 
- Vedlikehold av Bjørnarhallens Generalterminplan 
- Oppfølging av kveldsvakter i Bjørnarhallen.. 
- Administrative oppgaver rundt seniorlagene 
- Tidtaker-/sekretær-lister for 2. divisjons kamper 
- Praktiske oppgaver rundt klubbens aldersbestemte arrangement 
- Praktiske oppgaver rundt prosjekter som Håndballskole og Vårspretten 
- Kontakt med det frivillige apparatet i klubben 
- Daglig samarbeid med Arna-Bjørnar Fotball. 

 
 

5. Barne- og Ungdomsgruppen 

Barne- og ungdomsgruppen har i 2015 bestått av: 
 
Leder ungdom:    Jan-Andre Eliassen 
Leder barn/ballsidighet:   Erik Olsen 
Materialforvalter barn:   Erik Olsen 
Materialforvalter ungdom:   Hilde Iversen 
Sekretær:     Laila Rutle 
Ansvarlig håndballskole    Erik Olsen/Jørn Arntzen 
Aktivitetsansvarlig barn:   Svein Arne Myklebust 
 
BOU styret som er beskrevet over, ble etablert i løpet av 2015 
 
BOU styret som er beskrevet over, ble etablert i løpet av 2015 
 
Ungdomsgruppen 
Sportslig sett er det veldig god utvikling på guttesiden vi har hatt mange gutter med på 
regionssamlingene i flere årsklasser. Vi har også fått en representant på landslagssamling for 
årsklassen 00. Når vi nå starter på neste sesong har vi lag i alle klasser på guttesiden. På 
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jentesiden er arbeidet startet med å bygge den opp til det nivået vi ønsker at det skal være. 
Det er noe alle er enige om at vil ta noen tid å få til, jentene har mange utøvere fra 12 
årsklassen og nedover. Det er litt tynt i de eldste klassene. Målet er helt klart for klubben er 
å begrense frafallet på alle lagene. 
 
Barne- og Ungdomsgruppens oppgaver 
Barne- og Ungdomsgruppen – BOU – har ansvar for organisering og tilrettelegging av 
aktiviteten for de aldersbestemte lagene i klassene J/G 6 - 16. I inneværende sesong er det 
20 lag påmeldt i Regionserien 11-16 og 24 lag i Miniserien 6-10 år. Til sammen 44 lag, en 
økning fra 41 lag i 2013. 
BOU har gjennomført 4 styremøter i perioden, to trenermøter for barnelagene 7-9 år og to 
trenermøter for årsklassene 10-16 år. 
 
Ytre-Arna 
Aktiviten i Ytre Arna er økende og oppstart blant de aller yngste med ballsidighet der vi har 
vært heldig med at dette er også en aktivitet som blir tilbudt i SFO,  stor takk til skole. Målet 
med og tilby ballsidighet i Ytre Arna er godt i gang og vi kan vell si at det er nå på lik linje som 
Garnes og Ådnamarka ved oppstart for 6 åringene. 
 
Lone 
På sikt er drømmen også å få i gang håndballaktivitet på Lone slik at det spilles håndball i 
hele Arna. Il Fri er positiv til vår henvendelsen om et samarbeid og for at barn i Lone-
området også skal få et tilbud om å spille håndball. Vi håper at vi kan starte opp her høsten 
2016, da den nye kunstgressbanen frigjør tid i Lonehallen og Espelandshallen i 
vinterhalvåret. 
. 
 
Organisering 
Deling av BOU til egne grupper som vi har fordelt på en barnegruppe og en ungdomsgruppe 
gjør at vi har fått bedre oversikt og kommet tettere på lagene. Dette har ført til at tillitsvalgte 
er kommet nærmere lagene. Dette er blitt en god løsning for klubben. 
 
Fysisk trening ungdomslag 
Det er startet opp morgentrening med fokus på skadeforebyggende og for å utvikle 
kjernemusklene for ungdomslagene. Veldig bra oppmøte. 
 
Trenerkoordinator 
Ved ansettelse av koordinator for aldersbestemt aktivitet ungdom, har vi fått en rolle som 
skal arbeide direkte i feltet rundt lagene som har ansvaret for. Nytt av året er at vi også har 
lykkes med å ansette koordinator på jentesiden også. Det er derfor viktig at linjene er klare 
og at det er en tydelig instruks som viser ansvarsområde og rapporteringslinje. Det er nok 
helt klart at vi ser stor utvikling der vi har fått inn trenerkoordinatorer. 
 
Aktiviteter barn 
Det er høy aktivitet blant de yngste i klubben vår. Det har vært arrangert trener kurs i egen 
regi v /Svein Arne Myklebust og trener 1 i Bjørnarhallen. Stor takk til alle som har bidratt på 
dette området. Før HAFO turneringen i høst fikk de aller yngste trene i Bjørnarhallen, dette 
ble veldig godt mottatt og vi har et mål om også og gjennomføre dette i vår før vårspretten. 
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6. Arrangement 

Regionseriearrangement 
Arrangementene rundt regionskampene har stort sett fungert veldig bra, folk har stilt opp 
både i boden og som billettselgere. Vi har slitt litt med sekretærvaktene. 
   
Arrangementsgruppen rundt 2. divisjonskampene for både dame- og herrelaget har gjort en 
flott jobb fortjener ros for dette.  
Det har vært relativt god publikumsstøtte på kampene og vi har fått mye gode 
tilbakemeldinger fra gjestende lag og dommere på rammene rundt seniorkampene våre. 
 
Håndballskolen 
Håndballskolen i vinterferien var arrangert i samarbeid med Gjensidige-stiftelsen. 40 unger 
fikk en positiv handballopplevelse. Instruktører var spillere og trenerer fra seniorlagene til 
Bjørnar. BoU og trenerkoordinator var sterkt involvert i det administrative rundt 
håndballskolen.    
 
Vårspretten og miniturnering om høsten 
Som vanlig har Vårspretten og miniturneringen vært gjennomført på en prima måte og 
turneringene gir klubben viktige inntekter. Svein Arne Myklebust og hans turneringsgruppe 
med Arild Eliassen, Erlend Vågane, Hans Rune Solberg, Geir Børhaug, Hilde Iversen, Wibecke 
Tunes og representanter fra styret og administrasjonen fortjener klapp på skulderen for 
innsatsen. 
 
 

7. Markedsarbeid 

Bjørnar har mange gode og trofaste sponsorer som år etter år gir oss midler til å drive 
klubben.  Fredrik Mohn er vår største bidragsyter, og vi retter en stor takk til han.  
Vi har ikke hatt egen markedsansvarlig i styret og alt markedsarbeid er utført av 
administrasjonen. 
Sparebanken Vest avsluttet sitt samarbeid med oss i 2015. 
  
Vi vil takke alle sponsorer for gode midler i år, og håper alle våre medlemmer tenker på 
Bjørnar dersom muligheten for sponsormidler dukker opp.  
 
  

8. Herrer 

 
Sesongen 14/15 
A-laget gjennomførte ein jamn bra sesong i toppen av 2.divisjon, der laget til slutt kom på 
3.plass. Treningskulturen var bra og fleire spelarar utvikla seg i positiv retning. Ola Kihle og 
Erlend Rødland Storegjerde kom på årets lag i 2.divisjon. 
 
Rekruttlaget haldt plassen i 3.divisjon. 
 
Sesongen 15/16 
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Den gode utviklinga har halde fram og A-laget er klar for kvalifisering for spel i 1.divisjon. I 
botn for utviklinga ligg systematisk arbeid over tid frå trenarapparatet og spelargruppa.  
 
Rekruttlaget kjemper for å behalde plassen i 3.div. G.18 har deltatt i den regionale serien i 
samarbeid med Årstad. 
 
Arrangement 
Dei gode arrangementa i Bjørnarhallen i samband med 2.divisjonskampane held fram. 
Damegruppa og herregruppa samarbeidar tett og resultatet er ein triveleg kamparena for 
alle involverte. For sesongen 2014/2015 vart Bjørnar kåra til årets arrangør i 2.divisjon. I 
samband med arrangementet er det på sin plass å særleg trekke fram May Britt Eliassen som 
hadde ansvaret for arrangementa i 2014/2015 sesongen og Kjetil Økland som har ansvaret 
for arrangementa i 2015/2016 sesongen.  
Eit vellukka konsept er kick-off arrangementet ved første seriekamp der alle aldersbestemte 
lag er invitert og hallen er heilt full. Vi vonar dette arrangementet kan halde fram i mange år 
framover.  
 
Organisasjon  
Til årsmøte i 2015 hadde ikkje klubben klart å finne ny kandidat som leiar for herregruppa 
etter at Arild Eliassen gjekk av. I mangel på leiar har Magne Juuhl fungert i rolla.  
 
Herregruppa har bestått av følgjande: 
Leiar: tom 
Sport: Øyvind Sivertsen 
Økonomi: Magne Juuhl 
Marked: Ivar Salbu 
Oppmann: Ove Jacobsen 
Arrangementsansvarlig; Kjetil Økland 
Marked: Henriette Hinna 
 
Arrangementsgruppa har sesongen 2015/2016 bestått av: Kjetil Økland, Svanhild Wollmann, 
Erlend Vågane, Mona Fossum og Karen Killi. 
 
Herregruppa har hatt tre møter i perioden i tillegg til arbeidsmøter knytt til konkrete 
oppgåver som arrangement, info, sport og marked. 
 
Representasjon: 
Sesongen 14/15 
Regional landslandslagsamling 98/99;Torstein Eide Jacobsen, Håvar Johansen, Vegard Trefall, 
Håvard Økland 
Regional landslandslagsamling 96/97; Tord Borge Lund, Robin Bjerknes, Anders Wollmann 
 
Sesongen 15/16 
Regional landslandslagsamling 98/99;Torstein Eide Jacobsen, Elias Eide, Håvard Økland 
 

9. Damer  
Damelaget Bjørnar 15/16 
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Damelaget har hatt en utfordrende sesong med noe frafall av spillere, samt flere som har 
vært ute med langtidsskader. Dette har preget laget, og gitt en ekstra utfordring for 
hovedtrener.  Det har vært noen nye spillere som har kommet til gjennom sesongen, men 
damelaget trenger flere spillere for å ha en stabil og god gruppe, der vi ikke er så sårbare ved 
skader og fravær.  
 
Videre er det fokus på å jobbe med treningskultur . Det har vært en utfordring med få 
spillere på trening, og dette resulterer i at laget blir lite samspilte. Dette skyldes blant annet 
at damelaget har flere spillere som jobber turnus, samt flere som har vært vekke i perioder 
av ulike årsaker.   
 
Styret og hovedtrener må jobbe for å få inn ny målvakt på damelaget. Dette er noe som må 
prioriteres da damelaget pr i dag kun har  en målvakt på trening en gang i uken. 
 
Spillerstall 2.div:  Startet med 16 spillere i mai mnd, og i løpet av sesongen har det sluttet 4 

stk, 4 langtidsskadet, og 4 spillere i turnusarbeid.  
  Det er kommet en ny spiller i løpet av sesongen. 
  Er pr mars mnd, 9 spillere til å fullføre sesongen.  
 
Spillerstall 4.div: Startet sesongen med 7 rene 4.div spillere, 2 sluttet, 1 i utlandet på skole, 

og 2 stk langtidsskadet (sluttet) 
 Er pr mars mnd, 3 spillere 4 div, 1 spiller J.15, 3 spillere under 21 fra 
2.div, og resten låner vi fra 6.div. 
 

 
Damelaget Bjørnar 16/17 
 
Spillerstall 2.div: Er pr mars mnd 16 stk som har sagt ja til å satse neste år, herav 4 J.15 

spillere som er hentet opp.  
  Er bare en målvakt, som bare trener 1 gang i uken… 
 
Spillerstall 4.div: 3 spillere, som har sagt de bare vil spille 4.div, og vil trene 1 gang i uken. 
 
 
 
Det er positivt at så mange har takket ja til å være med neste sesong med tanke på hvor 
utfordrende sesongen har vært på damelaget. 
 
Hovedtrener vil jobbe videre med å få flere spillere inn i stallen til neste sesong 
Ett langsiktig mål for hovedtrener er å ha en langsiktig plan der det rekrutteres spillere fra 
egne rekker 
   

 
Hovedtrener:    Kjetil Holm 
Assistenttrener:   Therese Heggem 
Oppmann:    Gunnar Mjelde 
Økonomisk ansvarlig:  Magne Juhl 
Sportslig ansvarlig:   Tor Erik Rolland 
Logistikk:    Geir Børhaug 
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Arrangementgruppen:  Berit Solberg 
    Lise Haugland 
    Jackyline Børhaug 
     
Leder damegruppen: Berit Elisabeth S. Solberg 
 
 

10. Gullserielaget 

Gullserielaget 2015 
Trenarar: Monica Rosenvinge og Gerd Dyregrov 
Spelarar: 9-10 spelarar 
Sportsleg deltaking: deltek i Gullserien til Region Vest 
Har ikkje deltatt på andre cupar. 
 
Når det gjeld Gullserielaget (Handball for funksjonshemma) så var 2015 ein god sesong.  
Nytt denne sesongen var puljeinndeling etter nivå, det har medført jamnare kampar, meir 
spennande kampar, fleire mål og fleire seierar for laget.  
Utfordringa er å få mange nok i spelarstallen, i 2015 var det 9-10 spelarar. Det er i minste 
laget til å få nok spelarar på kamp, for det er sjeldan at alle kan stille på kamp. Heldigvis 
møter me forståing hjå dei andre laga og me har enten spelt med færre utespelarar eller har 
fått låne spelarar frå andre lag. Me har prøvd å rekruttere nye spelarar ved å informere om 
tilbodet på arrangement for målgruppa, informert på arbeidsplassar og tatt kontakt med 
tenester for utviklingshemma i Åsane og i våre nabokommunar. Diverre utan å lukkast. Me 
må arbeide vidare med dette i 2016 og me har eit stort ønskje om å få jenter/ damer med på 
laget. 
Trenarstaben er stabil, Monica og eg stortrivest med oppgåva :-) 
Klubben gjorde også ein fenomenal innsats i å arrangere sesongavsluttingsfest for alle laga i 
Gullserien i april 2015. Det blei ein flott kveld med middag, dans og premieutdeling. Klubben 
har fått gode tilbakemeldingar frå dei deltakande laga.  
 
 

11. Dommere 

 

Dommere i Bjørnar: 
Petter Oen Sivertsen  Stephanie Børhaug  Camilla Børhaug 
Andreas Borge  Geir Børhaug   Malene Ekeland  
Kenneth Oen   Erlend Vågane   Renate Enoksen  
Simen Davidsen Raa   Amalie Litlekalsøy Aase Ina N Heimnes 
Andrea Svendheim  Sara F Amundsen  Fredrik Indrehus 
Anders Iversen  Helene Iversen  Synne Davidsen Raa 
Mailen Skjervheim  Viktoria Bykle   Vegard Trefall 
 
Camilla og Andrea er i gang med kurs i dommer 2 (Meget bra) 
Vi prøver å få gjennomført nytt kurs i klubbdommer til Vårspretten ! 
   
Vi retter stor takk til Geir Børhaug som har gjort en kjempejobb med å administrere 
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dommeroppgavene i klubben. 
 
 

12. Takk for innsatsen 

Styret takker alle som har stått på for Bjørnar Håndball i året som har gått. For å drive en så 
stor klubb som Bjørnar Håndball kreves det mange dugnadstimer. Trenere, oppmenn, 
foreldrekontakter, billettselgere, bodselgere med flere har gjort en innsats som de alle kan 
være stolte av.  Bjørnar håndballs sterke posisjon i Arna og Bergen bygger mest av alt på den 
frivillige innsatsen i og rundt klubben. For en klubb som Bjørnar vil alltid dugnadsånd og 
frivillig innsats være den klart viktigste ressursen i klubben. 
 
 
For IL Bjørnar Håndballgruppen 2015 
 

Gaute Gunnarskog    Jan-Andre Eliassen 
 

Arild Eliassen     Erik Olsen 
 

Berit Solberg     Magne Juuhl 
 

Lars Berntsen 
____________________    
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Årsmelding Bjørnarhallen 

 

 
Kampene i sesongen 2015-2016 har blitt gjennomført på en god måte. Det har vært 
godt oppmøte av sekretærer og det er en bedring fra tidligere år. 
 
Hallstyret har siden sist årsmøte blitt redusert med ett medlem da vi hadde en som 
måtte trekke seg på grunn av for mange baller i luften. Det var rett og slett ikke tid 
nok til å være på jobb, håndballtrener og hallvakt. Dette har medført noe mer på oss 
som er igjen men det har gått greit allikevel. 
 
Det har grunnet tett program i hallen og manglene tid ikke vært utført noe særlig 
dugnad denne sesongen. Vi har reaparert noen småting underveis. Ny brakke til 
scene etc er under bygging vil bli satt på plass når den er klar. Vi har fått lys utvendig 
på hallen, noe som var sterkt nødvendig. Dette var en kostnad som Rotary dekket så 
vi takker for det. 
 
Ellers er det flere planer for diverse utbedringer som det må tas tak i.  
 
 
 
For hallstyret 
 
Svein Ove Espeland 
Leder Bjørnarhallen 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 19 

 

 

2. Rekneskap 2015 
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IL Bjørnar Hovudstyret 
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Bjørnar Handball  
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Bjørnarhallen 

 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 37 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 38 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 39 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 40 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 41 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 42 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 43 

 

 

 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 44 

 



 

 

Årsmelding IL Bjørnar – Bjørnar Handball – Bjørnarhallen Side 45 

 

 

3. Forslag til budsjett 2016 
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IL Bjørnar Hovudstyret 

 

 

 

Regnskap Budsjett

2015 2016 Kommentar

	3230 - Kommunalt tilskudd -450,000 -250,000

	3231 - Fordelt kommunalt tilskudd 450,000 250,000

-157,770 -150,000

157,770 150,000

	3250 - Grasrotmidler -298,049 -290,000

178,829 174,000

125,218 116,000

	3260 - Momskompensasjon -206,453 -205,000

	3261 - Fordelt momskompensasjon 205,130 204,000

	3710 - Medlemskontingenter -726,259 -720,000

 3711 - Medlemskontingent fordelt AB 371,767 353,900 51,20%

363,114 337,300 48,80%

SUM INNTEKTER 13,297 -29,800

4,725 4,500

kontingent/purringer

7,480 29,000

3,138 3,000

	7790 - Andre kostnader 0 ,

SUM KOSTNADER 15,343 36,500

	8051 - Renteinntekter bank -5,540 -5,500

RESULTAT -23,100 -1,200

Nedjustert pga usikkerhet til forventet 

inntekt pga ny kommumal ordning

3240 - Tilskudd norges idrettsforbund

3241 - Fordelt tilskudd nif

3251 - Fordelte grasrotmidler ab

3252 - Fordelte grasrotmidler bjørnar

Trukket 4% for å dekke deler av avskr

3712 - Fordelt medlemskontigent Bjørnar

Trukket 4% for å dekke deler av avskr 

4400 - Kostnad innkreving av kontigent porto ifm utsending av 

6000 - Avsk.bygn.annen fast eiendom Rest av balanseført lysanlegg kostandsføres

ført i 2016 pga AB inst nytt anlegg

6710 - Regnskapshonorar
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SALGSINNTEKT Totalbudsjett 2015 Regnskap 2015 Totalbudsjett 2016

 3021 - Billettinntekter

 3250 - Samarbeidsavtale avg.pliktig

 3251 - Grasrotmidler

 3255 - Barteravtale

 3311 - Salgsinntekter kiosk

3340- Salg Ullmax 0

Sum SALGSINNTEKT

ANNEN DRIFTSINNTEKT 0

 3620 - Andre leieinntekter 0

 3640 - Automater, pottspill, bingo 0

 3650 - Overskudd Vårspretten

 3660 - Overskudd Miniturnering

 3670 - Overskudd Bjørnarbrød 0 0 0

 3690 - Andre inntektsbringende tiltak, Enjoykort

 3710 - Medlemskontingent

 3740 - Tilskudd fra kommune

 3750 - Tilskudd fra NHF 0 0

 3760 - Tilskudd fra NIF, Momskompensasjon

 3780 - Tilskudd fra Bjørnahallen

 3790 - Tilskudd fra Idrettsrådet og andre 0

 3820 - Håndballskole 0

 3831 - Programblad/Annonser avg.fritt

 3885 - Gaver, bidrag

3890 - Diverse andre inntekter / Bin

Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT

SUM DRIFTSINNTEKTER

VAREKOSTNAD

 4010 - Varekjøp Kiosk

 4040 - Varekjøp/kostnad inntektsbringende tiltak

 4090 - Annet varekjøp 0 0

 4110 - Trykking av brosjyre/program

 4140 - Materiell sponsorer 0

 4290 - Andre kostnader 0 657 0

 4350 - Div. inventar/driftsmateriell 0

Sum VAREKOSTNAD

LØNNSKOSTNAD

 5010 - Lønn ansatte

 5020 - Feriepenger ansatte

 5030 - Arbeidgiveravgift ansatte

 5040 - Kjøregodtgjørelse administrasjonen

 5110 - Lønn elitetrenere

 5120 - Feriepenger trenere

 5130 - Arbeidsgiveravgift elitetrenere

 5140 - Kjøregodtgjørelse elitetrenere 0

 5190 - Andre kostnader elitetrenere/husleie 0

 5310 - Lønn elitespillere 0 0

 5330 - Arbeidsgiveravgift elitespillere 0 0

 5340 - Kjøregodtgjørelse elitespillere

 5345 - Bom, billetter og lignende elitespillere 0

 5390 - Andre kostnader elitespillere 0 0

 5420 - INNBERETNINGSPL.PENSJONSKOSTN.

 5440 - Kjøregodtgjørelse andre trenere, spillere 0 0

 5520 - Sosiale kostnader

 5610 - Yrkesskadeforsikring

 5630 - Lisenser, Lise+

 5650 - Medlemsavgift NHO 0

 5930 - Honorar konsulenthjelp 0 0

 5940 - Trenerhonorar

Sum LØNNSKOSTNAD

-200 000 -381 574 -390 000

-270 000 -163 923 -200 000

-110 000 -126 260 -125 000

-150 000 -139 597 -200 000

-160 000 -367 195 -370 000

-5 064

-890 000 -1 183 612 -1 285 000

-90 000 -6 543

-78 346 -80 000

-630 000 -214 700 -215 000

-20 000 -5 500 -20 000

-89 000 -40 250 -90 000

-270 000 -349 092 -350 000

-245 000 -245 000 -125 000

-63 682

-200 000 -163 446 -165 000

-300 000 -286 735 -300 000

-50 000

-65 000 -29 546

-54 000 -49 500 -50 000

-1 025 000 -1 027 500 -1 020 000

-30 000 -30 000

-2 988 000 -2 639 840 -2 445 000

-3 878 000 -3 823 452 -3 730 000

130 000 95 772 105 000

100 000 1 800 95 000

63 606

45 000 61 427 60 000

3 000

20 743 20 000

278 000 244 005 280 000

450 450 468 350 501 840

54 054 60 282 60 221

71 135 78 381 79 251

9 004 9 000

603 000 625 000 696 517

72 360 61 455 83 582

95 226 96 113 109 994

11 000 15 000

5 168 5 000

60 000 13 200 40 000

4 904 15 200

25 000 22 369 25 000

40 000 56 622 48 000

25 000 25 718 26 000

18 500 21 650 18 520

4 693 4 700

120 000 60 000 100 000

1 645 725 1 627 910 1 822 824
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ANNEN DRIFTSKOSTNAD

 6100 - FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 0 0

 6110 - Reisekostnad serie

 6120 - Reisekostnader NM 0 0

 6190 - Andre reisekostnader elite 0 315 0

 6210 - Reisekostnad andre serielag 0 0

 6260 - Refusjon reisekostnader 0 0

 6290 - Andre reisekostnader andre lag

 6310 - Turneringsforberedelse, reise - Elite

 6320 - Turneringsforberedelse, opphold - Elite

 6320 - Turneringsforberedelse, påmelding 0

 6340 - Turneringsforberedelser andre lag -394

 6390 - ANDRE TURNERINGSFORBEREDELSER-ELITE 0 0 0

 6410 - STARTKONTIGENT NHF-SERIE. 0

 6420 - Startkontingent NHF-cup 0 0

 6430 - Startkontingent NM 0 0

 6440 - Startkontingent krets 0

 6450 - Bøter

 6465 - Startkontingent turneringer

 6470 - Kurs

 6510 - Spillerutvikling

 6610 - Kjøp av spillere/Overganger

 6710 - Dommerkostnader ved kamper - Elite 0

 6711 - Dommerkostnader ved kamper - Øvrige lag

 6790 - Andre kostnader egne dommere 0 0

 6900 - TELEFON 0 0

 6920 - Strøm og andre leiekostnader 0

 7010 - Porto 80 0

 7020 - Telefon

 7025 - Internettkostnader

 7030 - Kontorrekvesita

 7040 - Inventar/Driftsmaterialer/Bet.terminal/Frankering

 7110 - Lege 0 0

 7120 - Fysioterapaut

 7170 - REFUSJON BEHANDLINGSUTGIFTER 0

 7210 - Drakter, treningsutstyr

 7220 - Baller, klister, annet idrettsmateriell

 7255 - Barteravtale

 7290 - Annet idrettsmateriell /beskyttelse og lignende

 7770 - BANK-OG KORTGEBYRER

 7790 - ANDRE KOSTNADER 0

7830 Tap på fordringer 0

 7910 - EDB kostnad

 7920 - Revisjon, regnskap

Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD

SUM DRIFTSKOSTNADER

Sum DRIFTSRESULTAT

ANNEN RENTEINNTEKT

 8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER

Sum ANNEN RENTEINNTEKT

ANNEN RENTEKOSTNAD

 8150 - ANDRE RENTEKOSTNADER 0

Sum ANNEN RENTEKOSTNAD 0

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Sum ORDINÆRT RESULTAT

Sum ÅRSRESULTAT

OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL

 8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL

Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL

Sum RESULTAT 0

70 000 80 786 260 000

15 500 20 000

35 000 84 230 40 000

65 000 11 062 20 000

6 000

20 000 20 000

220 000 132 600

47 950 200 000

20 000 9 900 10 000

32 000 38 990 41 176

50 000 26 898 30 000

60 000 29 750 20 000

2 000 4 576 3 000

20 000

270 000 250 498 260 000

5 000

1 000

5 000 5 312 5 500

5 000 4 458 5 000

2 000 3 558 4 000

15 000 8 721 10 000

2 572

20 000 6 970 10 000

140 000 75 142 115 000

105 000 135 691 115 000

187 500 169 959 200 000

2 000 1 033 1 000

4 200 2 789 4 000

108 575 3 985

1 000

25 000 17 478 17 500

30 000 31 191 32 000

1 499 275 1 208 602 1 463 176

3 423 000 3 080 517 3 566 000

-455 000 -742 936 -164 000

-36 000

-45 000 -43 972 -36 000

-500 000 786 912 -200 000

-500 000 786 912 -200 000

-500 000 786 912 -200 000

-500 000 786 912 -200 000

-500 000 786 912 -200 000
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Bjørnarhallen 

 

 

I.L.Bjørnar

Budsjett 2016 for Bjørnarhallen

Inntekter Resultat 2015 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Driftstilskudd, momskompensasjon 64702 90000 60000

Halleige fylkesskoler, barneskole 880700 860000 880000

Gave til utelys 43000

Sum inntekter 950000 940000

Kostnader

Lønn rengjøring,vaktm,kveldsvakter 660711

Regnskap 16238

Vedlikehold inne/ute 61190

Telefon 3518

Forsikring 17602

Diverse driftskostnader 75528

Planarbeid ny hall

Sum kostnader

Renteinntekter 16531 15000 15000

Resultat

Indre Arna, 17.februar 2016

Styret

kr 988 402

kr 650 000 kr 670 000

kr 15 000 kr 18 000

kr 100 000 kr 100 000

kr 3 000 kr 4 000

kr 15 000 kr 15 000

kr 75 000 kr 75 000

kr 50 000 kr 50 000

kr 834 787 kr 908 000 kr 932 000

kr 170 146 kr 57 000 kr 23 000


