
1 Dersom saklista ikkje vert fullført, kan det kallast inn til framhaldande årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarande måte som for ordinært 

årsmøte, men eventuelt med kortare frist godkjend av årsmøtet. Framhaldande årsmøte kan berre handsame saker som var med i godkjend 
sakliste for årsmøtet. 
2 Årsmøtet kan fastsetje ei øvre grense for storleiken på treningsavgifta  
3 Organisasjonsplanen skal regulere den interne organiseringa og aktiviteten i idrettslaget. 
4 Dette er minimum av dei tillitspersonar som skal veljast på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velje andre tillitspersonar det er behov for.  
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Dato: 30.mars kl 1900, Sted: klubbrommet Bjørnarhallen 
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Saksliste1 årsmøte 2023, jmf idrettslagets lov §10 (4)  
1. Godkjenne dei som har stemmerett  

2. Velje dirigent(ar) 

3. Velje protokollførar(ar)  

4. Velje to medlemmer til å skrive under protokollen  

5. Godkjenne forretningsordenen/møteregler  

6. Godkjenne innkallinga  

7. Godkjenne saklista  

8. Behandle årsmeldinga frå idrettslaget  

9. Behandle  

a. rekneskapen til idrettslaget i revidert stand  

b. den økonomiske meldinga frå styret 

c. meldinga frå kontrollutvalet 

d. eventuell melding frå engasjert revisor  

10. Behandle saker som kjem fram av godkjend sakliste  

11. Fastsetje  

a. medlemskontingent på minst kr kr 100, og  

b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 

gruppas aktivitet.2  

12. Vedta budsjettet til idrettslaget  

13. Behandle organisasjonsplan3 til idrettslaget 

14. Gjere følgjande val:4 

a. styre med leiar og nestleiar 

b. fem (5) styremedlemmer og ein (1) varamedlem.5 Val vert gjennomført i tråd med 

organisasjonsplan under punkt 13) 

c. kontrollutval med to (2) medlemmer og éin (1) varamedlem 

d. representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der idrettslaget har 

representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å utnemne representantane 

e. valkomité med leiar, to (2) medlemmer og éin (1) varamedlem 

f. eventuelt andre val i samsvar med organisasjonsplanen til idrettslaget, jf pkt 13) 

15. Avgjere om det skal engasjerast revisor til å revidere rekneskapen til idrettslaget  

 

Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til post@bjornar.no seinast kl 1900 

16.mars 2023.  
 

Fullstendig saksliste og saksdokumenta vert gjort tilgjengeleg for klubbens medlemmer på 

klubbens nettsider eller på annan forsvarleg måte seinast ei veke før årsmøtet.  
 

For å ha stemmerett og kunne veljast må ein vere fylt 15 år i løpet av kalenderåret, ha vore 

medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha oppfylt medlemskrava, ref idrettslagets lov 

§5. Ein medlem, også dei under 15 år, har likevel forslagsrett til og på årsmøtet.  
 

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta for å 

fremme sine syn på hvor veien videre for klubben skal gå. Velkomen til årsmøte! 
 

for styret Arild Sellevåg Litlekalsøy  

Styreleder idrettslaget Bjørnar 

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/05/Lover-for-Idrettslaget-Bjornar-ILB-2022_03_30-vedtatt-pa%CC%8A-a%CC%8Arsmotet-1-1.pdf
mailto:post@bjornar.no
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3. Styrets sammensetning og styrets arbeid  

Styret i håndballgruppen har fra årsmøtet 2022 bestått av navngitte personer nedenfor;  
 

Styret 
Leder Arild Sellevåg Litlekalsøy 
Nestleder Thomas Garnes 
Økonomi ansvarlig  Odd-Egil Eide 
Leder Barn og Ungdom  Tor-Erik Rolland Bergsvik 
Leder Senior Renate Svendheim 
Leder Sport Therese Heggem 
Styremedlem Ronny Sandvik 
Styremedlem Sissel Brusdal Solhaug 

 

Maria Hauso Langesæter og Anette Wasa Tverlid var hhv leder barnegruppen og 
styremedlem i styret frem til årsmøtet 30.mars 2022. 
 

Andre verv 
Turneringsleder Vårspretten:  Erlend Vågane 
Bjørnarlotteriet:  Tor-Erik Rolland Bergsvik, Renate Haukeland 
Sportslig utvalg: Therese Heggem, leder 
 Anders Dahl, nestleder 

 Maria Hauso Langesæter og Siri Etterlid, ballsidighet  
Lisa Nævdal, Tore Haukaas, barn 
Rolf Henning Aanensen, Sindre Brekke, ungdom 
Kenneth Oen, Hege Iversen, senior 

 

Styret har hatt 6 styremøter fra årsmøtet til årsslutt, samt 3 styremøter fra start av året til 
årsmøtet. I tillegg til ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt ulike arbeidsmøter, 
både i undergrupper og i prosjekter. Enkeltsaker har om nødvendig også vært løpende 
kommunisert og behandlet per epost eller annen kommunikasjon. Administrasjonen har 
deltatt fast på styremøter. Representasjon av stemmeberettigede på styremøtene i 2022 har 
vært god. Forut for årsmøtet i 2023 har styret gjennomført 3 styremøter. 
 

 Styremøter 2022 
 26/1 15/2 15/3 26/4 1/6 24/8 12/9 18/10 21/11 
Antall deltakere 
stemmeberettigede 

6 6 6 7 7 6 5 6 7 

Antall frafall 
stemmeberettigede 

1 1 1 1 1 2 3 2 1 

 

Styret har gjennom 2022 hatt fokus på å sikre klubbens økonomi.  Styret har på styremøtene 
gjennomgått idrettslagets økonomi, med særlig fokus på kostnadskontroll og 
inntektsbringende arbeid, herunder ulike tilskudds- og refusjonsmuligheter. Styret har de 
siste månedene i 2022 hatt dialog og møte med Arna-Bjørnar Fotball vedr innbetaling av 
medlemskontingenter og at disse fordeles riktig.   
 

Styret har fra årsmøtet arbeidet med klubb-håndbok og denne ble vedtatt på styremøte i 
juni 2022. Sportslig utvalg har arbeidet med innhold i sportsplan og denne ble forelagt styret 
for godkjenning og den ble da vedtatt i oktober 2022. Både klubb-håndboken og sportsplan 
er tilgjengelig på klubbens nettside.  
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Nedenfor gis en beretning om viktige saker styret og idrettslaget har arbeidet med i 2022: 

Visjon og verdier  

Håndball i Idrettslaget Bjørnar skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og 
kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene 
følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. I idrettslaget Bjørnar skal vi bidra til 
at Norsk håndball skal være en idrett som folk ønsker å tilhøre. 
 
Styret og administrasjon har jobbet for å synliggjøre klubbens slagord «Alle for én Bjørnar 
for alle». Klubbens slagord forteller på en god måte hvorfor folk er med og gjør en innsats 
for idrettslaget Bjørnar og slagordet synliggjør også klubbens visjon; «Idrett for alle – 
Håndball for alle».  Slagordet og visjonen sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. 
 
Styret har jobbet for at klubben på alle arenaer, gjennom sin fremtreden og sine handlinger 
etterlever Norges Håndballforbunds verdier som er; Begeistring, Respekt, Innsatsvilje og 
Fair Play. Disse verdiene skal hjelpe idrettslaget Bjørnar til: 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 
 
Visjonen og verdiene er viktig utgangspunkt for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal 
fremstå og ha fokus på av oppgaver. 

Årshjul, klubbhåndbok, sportslig organisering og sportsplan  

Gjennom året har styret arbeidet med årshjul, innhold og retningslinjer i klubbhåndbok, 
sportslig organisering og sportsplan. I 2022 vedtok styret og gjorde klubbhåndbok og 
sportsplan tilgjengelig på klubbens nettsider, ref: 

• Klubbhåndbok-IL-Bjornar-håndball-vedtatt-på-styremote-1juni2022.pdf 
• Sportsplan-22.pdf (bjornar.no) 

   

  

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/06/Klubbha%CC%8Andbok-IL-Bjornar-ha%CC%8Andball-vedtatt-pa%CC%8A-styremote-1juni2022.pdf
https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/12/Sportsplan-22.pdf
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Bygging av ny Bjørnarhall  

Mangeårig lobbyvirksomhet bar frukter i 2019. Da hadde Bergen kommune ferdigstilt en 
mulighetsstudie for å erstatte Bjørnarhallen med en ny dobbelthall som kunne stå ferdig i 
2022. Bergen kommune bevilget da MNOK 120 til byggingen av ny dobbelhall på Garnes. 
Kommunens opprinnelige plan var at ny Bjørnarhall skulle stå klar i år 2022 (det regnes ca. 
1,5 års byggetid fra start til slutt). Våren 2021 informerte Bergen kommune om at bygging av 
ny hall er forsinka som følge av reguleringsplan som hensyntar naboer og skolene like ved, 
samt Covid-19. Det ble da antydet at ny Bjørnarhall kan stå klar i løpet av sommeren 2025. 
 
Angående dagens status og fremdrift på regulering for ny Bjørnarhall, så er det fortsatt en 
pågående prosess i dialog med Plan- og bygningsetaten om å få på plass gode 
trafikkløsninger som sikrer trygg ferdsel for myke trafikanter, trygg utkjøring fra Øvre 
Seimsmark til Garnesvegen og en snusløyfeløsning som møter alle krav. Tidligere har det 
vært jobbet med å løse parkeringsproblematikken og utearealet for Garnes barneskole. 
Dette er nå løst ved at parkeringskjeller er innarbeidet i planforslaget, og det er denne som 
skaper endringen som gjør at utomhus må endres igjen. Når den nevnte 
utomhusproblematikken er løst kan planen leveres til førstegangsbehandling, forhåpentligvis 
i løpet av 2. kvartal 2023. Dersom det er lyktes å løse utfordringene som en har fått 
merknader på, er håpet å få et vedtak av planen mot slutten av 2024. Det vil videre gi en 
forventet byggestart ved årsskiftet 2025/2026 og en ca. to års byggeperiode som da blir 
2027/2028. Oppsummert handler dette mye om å løse trygg ferdsel for myke trafikanter for 
et stort bygg på en liten tomt. Bergen kommune har opplyst at de har stor tro på at det 
lyktes å komme frem til en god løsning når alle detaljer er landet. 
 
Styreleder, nestleder og daglig leder har gjennom året deltatt i møter med Bergen kommune 
ved Grete Birkelid (rådgiver idrettsanlegg, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett).  
 
I byggeperioden for ny Bjørnarhall vil det være av stor betydning at klubben for tilgjengelig 
halltid for trening og kamper i haller i bydel nærmest mulig Arna.  

Ekstra treningsflate og erstatningshall på Storaneset  

Bergen kommune inngikk i 2020 avtale med Jostein Garnes om leie av hallflate i nytt bygg på 
Storaneset som erstatningshall for Bjørnarhallen i byggetiden for ny Bjørnarhall. I 2021 ga 
Bergen kommune tilbakemeldinger om at erstatningshallen vil bli klar for aktivitet så raskt 
som mulig i 2022. Ved årsmøtet i 2022 var det fortsatt usikkerhet knyttet til prosess 
angående bruksendring og dispensasjon for hallen på Storaneset. 
 
Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for skole, barnehage og idrett v/ seksjon for Strategi, 
utvikling og utredning sendte i juni byggeier en skriftlig uttale til å legge ved søknad om 
bruksendring i mai/juni 2022. Denne uttalen skisserte skole og idrett sitt behov for hallen fra 
august 2022. Byggeier sendte først i månedsskiftet august/september søknad om 
bruksendring. 
 
Gjennom høsten 2022 har idrettslaget etterlyst status både i Bergen kommune ved Grethe 
Birkelid og Arbeiderpartiet ved Geir Steinar Dale. Byråden er også bedt om å se på saken for 
om mulig se på muligheten for å sikre en godkjenning gjennom politisk behandling. I 
november var saken fortsatt ikke gått fra fagetaten.   
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Plan- og bygningsetaten v/byggesak ba i slutten av 2022 om at det ble utarbeidet og 
ettersendt en trafikkanalyse og en ROS-analyse som i hovedsak skisserer tiltak for å sikre 
myke trafikanter på området og ved tilkomst til området. Fristen for innsendelse er utsatt til 
slutten av februar 2023.  
 
I mangel på treningsflater i gymsaler ved skoler i Arna og i Bjørnarhallen vil muligheten til 
ekstra treningsflate på Storaneset i perioden før rivning av Bjørnarhall også bidra til et 
forbedret tilbud for klubbens lag og utøvere. 
 
Treningsflate på Storaneset vil kun være godkjent for treningsflate og vil kun være godkjent 
som kamparena opp til en nærmere angitt alder.  

Trygg på Trening og Mitt Varsel  

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som 
deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede. Rasisme og diskriminering er stikk i 
strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål. Seksuelle overgrep og seksuell 
trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering 
og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjons-
hemming i norsk idrett.  
 
Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers 
likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å 
etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må 
respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. 
 
Dersom du har konkret mistanke om seksuell trakassering, overgrep, vold, trusler, rasisme 
eller diskriminering skal en varsle om dette, uavhengig av kva rolle man har. I IL Bjørnar har 
styreleder og leder for seniorgruppen i 2022 vært saksansvarlige for oppfølging av varsler.  
 
Varslere har kunnet ta direkte kontakt med saksansvarlige, og/eller en kan henvende seg via 
post@bjornar.no. Nytt i 2022 er at saksansvarlige i IL Bjørnar har deltatt på 
informasjonsmøte og på kurs i Mitt Varsel. Vi i IL Bjørnar har nå fått tildelt egen portal i Mitt 
Varsel, Norges Idrettsforbund — ordinær varsling (mittvarsel.no). Du kan her varsle med 
navn og bruke egen epost-adresse. Når vi mottar et varsel, vil vi behandle det fortrolig. 
Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identitet til den som sier ifra og den/de det 
eventuelt varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å 
behandle saken. 
 
MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en 
trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med 
personer involvert i saken underveis i håndteringen. Når et varsel er meldt inn, kan all 
informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at 
saksbehandler av et varsel ikke trenger å lagre noe lokalt, og at dokumenter og annen 
relevant informasjon kan lagres i tråd med personvernlovgivningen 
 
Informasjon om varsling og Trygg på Trening er også beskrevet i kap 6.9 i klubb-håndboken. 

mailto:post@bjornar.no
https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/SNPZOBQpD7CUt9Er.1532
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Frivillighetens dag, frivillighetsprisen og «Vi trenger deg»  

I desember 2022 hadde vi gleden av å markere og å tildele Frivillighetsprisen i idrettslaget 
Bjørnar til Rolf Henning Ånensen og Kenneth Oen. 

 

Bakgrunn for Frivillighetsprisen er å verdsette og å skape engasjement, samt å fremme 
frivillig innsats. Vi lar oss inspirere av og setter stor pris på idrettslagets mange uvurderlige. 
Deres engasjement teller. For barn. For ungdommer. For voksne. For Arna. For oss i 
Idrettslaget Bjørnar. Gratulerer til prisvinnerne! 
 
Fra sen-høsten 2022 startet vi arbeidet med å sette sammen en ny komité som kan være 
med å planlegge og arrangere Vårspretten. På våre nettsider og sosiale medier annonserte vi 
«Vi trenger deg» og at vi var på utkikk etter noen som har mulighet til å være med å 
arrangere en av landets største håndballcuper. 
 
Hvis alle skal med, må alle bidra. Idrettslaget Bjørnar skal oppleves som en energisk og 
utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre 
deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. 
Idrettslaget Bjørnar skal bidra til at Norsk håndball skal være en idrett som folk ønsker å 
tilhøre. Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben.  

Markering æresmedlemmer  

For andre året på rad inviterte styret og administrasjon klubben sine ærverdige 
æresmedlemmer for en felles julelunch og for en hyllest for arbeidet æresmedlemmene har 
lagt ned i klubben. Etter lunch var æresmedlemmene tilskuere på kamp til seniorlag og på 
utdeling av Frivillighetspris. 
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Koronarestriksjoner og smittevern veiledning  

I perioden 12.desember 2021 til 14.januar 2022 var all kampaktivitet underlagt NHF Region 
Vest. Fra 26.januar 2022 delte Bergen kommune ut hurtigtester fra Bjørnarhallen på 
hverdager mellom kl 12-18. I en periode fra 28.februar ble hurtigtester delt ut tirsdag og 
torsdager mellom kl 1400-1630. 

I perioden med smittevernrestriksjoner var det hengt opp informasjon på oppslagstavler i 
Bjørnarhallen, samt på klubbens nettsider. 

I perioden med smittevernrestriksjoner ble kamper i Bjørnarhallen for barn over 13år 
streamet og tilgjengelig på Bjørnarlive.no. Lag som ikke godkjente streaming av kamper 
måtte melde dette i forkant av kampstart. 

Fra 12. februar 2022 var det endelig ikke lenger noen nasjonale begrensninger på 
håndballaktivitet, uansett alder og nivå. Alle lag og spillere kan med andre ord fra denne 
dato trene og spille som normalt. Regjerningen fjernet også de siste forskriftsfestede 
tiltakene og nasjonale begrensninger på hvor mange personer som kan være til stede ved et 
idrettsarrangement, og det var fra denne dato heller ikke lenger krav til avstand/munnbind. 

Rekruttering – flest mulig lengst mulig  

Klubben jobber for nyrekruttering gjennom Ballsidighet i samarbeid med Arna-Bjørnar 
fotball. Klubben har målsetning om å tilby håndball for alle i hele Arna. I tillegg til gode 
rekrutterings tilbud på Garnes og Ådnamarka har det også lykkes å rekruttere mange 
håndballspillere på Lone. For barn som bor i Ytre Arna gir også klubben tilbud om lek med 
ball og håndball i gymsalen ved Ytre Arna skole.  
 
Rekrutteringsgrunnlaget for idrettslaget er blant omtrentlig 1100 elever fra ulike barneskoler 
i Arna (Garnes, Ådnamarka, Ytre Arna og Lone) og nærmere 500 ungdomsskoleelever ved 
Garnes ungdomsskole. Det er også viktig for idrettslaget å inkludere et godt samarbeid og 
tilbud for i overkant av 400 elever ved Arna vidaregåande skule.  Eit godt samarbeid med alle 
skoler i Arna, samt andre idrettslag i Arna, er viktig for vår rekruttering og re-rekrutterings-
målsetning; idrett for alle – flest mulig - lengst mulig. 

Kast ball  

Kast ballen er et nasjonalt tiltak si regi av Norges Håndballforbund om skal hjelpe lærere til 
at enda flere barn får gleden av å leke med ball når de er på skolen. Ved å bruke ferdige 
undervisningsopplegg, får barn på 1. – 3. trinn en introduksjon til lek med ball og håndball på 
skolen. Her er det konkurranser, aktivitetsdager og fine øvelser for ulike aldersgrupper. Vi 
tok også i 2022 skriftlig kontakt med alle skoler i Arna bydel og informerte om dette tiltaket 
og vi oppfordret alle til å delta. Her får skolene gratis tilgang til utstyr og undervisnings-
opplegg.  

Dugnadsforum  

Klubben har en egen side på Facebook for lagledere og miljøkontakter. Dette forumet   
er vår offisielle kommunikasjonskanal med lagledere og miljøkontakter i klubben og er et  
viktig verktøy for å forbedre kommunikasjon internt i klubben. På dugnadsforum blir all 
felles informasjon lagt ut og alle innkallinger til møter bli postet. Det er viktig at lagleder og 
miljøkontakter bruker denne siden aktivt. Dugnadsforum har 136 medlemmer. 
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Trenerside og trenerforum  

Vi i klubben har utarbeidet en egen side for trenere i Bjørnar Håndball med oppdatert 
informasjon, https://bjornar.no/trener/. Her er tanken at det fungerer som en liten 
trenerhåndbok hvor dere får gode tips og kanskje svar på deres spørsmål. Klubben har også 
lisens på Learn Handball som vi tilbyr for våre trenere. Dette er en bra øvelsesbank med 
videoer tilpasset årskullet du er trener for. Trenere orienteres løpende praktisk informasjon 
via klubbens Trenerforum på Facebook, her informeres det også om trenerkurs i regi av NHF 
Region Vest. Trenerforum har 198 medlemmer. Gjennom året har det vært flere samlinger 
for klubbens trenere med ulike tema. Dette er et viktig satsningsområde fremover. Det er 
også opprettet egen gruppe på Spond for trenere. 

Nærmiljøanlegg - utendørs treningspark og sandbaneanlegg  

I Båtavika, i «Tone», i Garnes ligger i dag en strand med tilhørende gressarealer og 
parkeringsplass. En perle med uutnyttet potensial. Vi i Idrettslaget Bjørnar har fremmet et 
forslag om å opprette en sandvolleyball/ sandhåndballanlegg i kombinasjon med en 
utendørs treningspark, inntil den eksisterende parkeringsplassen. Fra den romslige 
parkeringsplassen går det i dag et nettverk av stier ned til stranden i Båtavika, hvor 
besøkende kan bade, grille og nyte livet ved sjøkanten. Dette ønsker vi å gjøre for å utvide 
aktivitetstilbudet for små og store i Arna - også for dem som ikke er medlem i idrettslaget. 
«Tone» er et populært møtested for alle i Arna gjennom hele sommerhalvåret. Et kombinert 
sandbane- og treningsanlegg her vil derfor være til stor glede for alle som benytter seg av 
bade- og friluftsområdet på Garnes i Arna bydel. I området mellom parkeringen og stranda 
finner vi i dag en blandingsskog. Bebyggelse dominerer langs kystlinjen inn i Arnavågen, 
mens skog og jordbruksland preger neset. Prosjektet vil føre til et inkluderende og 
aktiviserende oppholdsareal. Et nytt stisystem vil binde sammen eksisterende stier og gi 
trafikksikker forbindelse langs parkeringsplassen, samt trinnløs tilgang til alle 
treningsapparater og sandvolley-/sandhåndballballbane. Det lages ulike soner for opphold 
og rekreasjon for alle aldersgrupper, om en er alene eller er en større gruppe/familie. 
Benkebord der man kan vente på tur, spise, ta seg en pause fra treningen eller kikke på de 
som spiller med gjengen. Benker man kan ta seg en rast eller legge jakken fra seg på mens 
man spiller. Alle skal kunne kjenne seg hjemme, føle seg trygg og ha lyst å ta i bruk anlegget. 
 
Treningsapparatene vil være tilgjengelige for alle og underbygger kommunens visjon om 
lavterskel og inkluderende aktivisering av kommunens innbyggere. Turgåere, badegjester og 
brukerne av treningsfasilitetene vil kunne interagere på en naturlig måte. 
Treningsaparattene vil bli forbundet med stier, slik at de kan kombineres med joggerunder 
og plassert slik at de gir minst mulig terrenginngrep. 
 

  
 

Illustrasjon: nærmiljøanlegg 
 

https://bjornar.no/trener/?fbclid=IwAR0UlIGukQnM0yYnXf9zfaWZoam1b2RkkCC8yf0EMUj2I59HxPaGih6othE
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Sandbaneanlegg:  
Beachhåndball er en aktivitet «alle» spillere liker. Dette sammenfaller med IL Bjørnars visjon; «Idrett 
for alle – Håndball for alle». Beachhåndball er en fin utendørsaktivitet, og et sandbaneanlegg vil 
kunne synliggjøre klubben i lokalmiljøet, og skape engasjement og begeistring. For Bjørnars spillere 
vil «håndballsesongen» forlenges, da beachhåndball og beachvolleyball vil være en alternativ 
aktivitet som vil være med på å holde spillere i aktivitet lenger. At håndballspillerne i Bjørnar - etter 
en lang håndballsesong inne i hall - kan se frem mot en gøyal, alternativ treningsform, vil kunne bidra 
til å hindre frafall, og virke positivt for rekruttering. Beachhåndball og -volleyball vil være en god 
arena for å utvikle fysiske forutsetninger som kondisjon, spenst og styrke. I tillegg er det lystbetont 
og en utvilsom kilde til idrettsglede. Et skikkelig sandbaneanlegg har virkelig vært savnet i Arna bydel 
i mange år. Per i dag må man reise til Osterøy eller Kjøkkelvik for nødvendige fasiliteter. PS: I OL i 
2026 blir kanskje beachhåndball en av mange idretter å se. 
 

Treningspark:  
Skal man løfte Arna opp på samme nivå som andre bydeler, så må vi henge med i tiden og tilby 
samme fasiliteter som de andre bydelene har. Vi trenger ikke se lenger enn til Åsane før vi finner 
flere fullverdige utendørs treningsparker. Og folk vet virkelig å benytte seg av det! En utendørs 
treningspark er et lavterskeltilbud for både unge og voksne - og særlig attraktivt for dem som ikke er 
en del av den organiserte idretten. Ønsker man å få folk ut og i bevegelse, så finnes det knapt enklere 
tiltak. Folk fra hele Arna kunne da lagt gå- eller joggeturen sin innom treningsparken på Tone og trent 
litt styrke med egen vekt på turen. Det er også en perfekt kombinasjon på fine sommerdager å kunne 
trene litt innimellom badingen. For IL Bjørnars del, vil en slik treningspark kunne være avgjørende for 
at vi skal kunne tilby et fullverdig aktivitetstilbud, der basistrening er et viktig skadeforebyggende 
element. I tillegg vil det være mye mer motiverende for spillerne å kunne gå ut og trene styrke en 
solværsdag, istedenfor å være inne i hall. 
 

Generelt:  
IL Bjørnar har i 2022 tatt initiativet til å bygge et sandbaneanlegg og en treningspark som vil glede 
hele Arna bygden. IL Bjørnar har deltatt på forhåndskonferanse med Bergen kommune og BOF, samt 
befaring med BOF og entreprenører. Vi har fått positive signaler på at dette er mulig å gjennomføre 
på tiltenkt område. Nabovarsel, byggesøknader og dispensasjoner er sent til Bergen kommune. Vi 
håper å sette spadene i jorden så snart byggestart er innvilget og at nærmiljøanlegget kan stå klart til 
bruk for alle i Arna i løpet av 2023. 
 

Finansiering:  
IL Bjørnar fikk 1.mars 2022 tildelt kr 210 000 til prosjektet fra Ildsjelfondet til Sparebanken Vest. Det 
er mulig å få dekket inntil 50% av godkjent søknad for hvert av «elementene», men maks beløp er kr 
300.000 per element. I praksis betyr dette at vi kan få kr 300 000 for sandbaneanlegget og kr 300 000 
til treningspark (så sant hvert av anleggene har godkjente kostnader over kr 600 000 kr i 
nærmiljøordningen). Utbetaling av slik støtte er etterskuddsvis.  
 
Årsmøtevedtak fra 2022: 

1. Årsmøtet vedtar at styret i ILB skal fortsette arbeidet med å planlegge og realisere 
treningspark og sandbaneanlegg på Garnes, ved parkeringsplass på Tone, gnr. 284, 
bnr. 195.  

2. Årsmøtet vedtar at styret i ILB får fullmakt til å ta opp lån eller benytte midler fra 
egenkapital i størrelsesorden 75% av anleggets budsjetterte kostnad, dvs. inntil kr 1 
115 000. 

3. Årsmøtet vedtar at styret i ILB gis fullmakt til å gi gavestøtte til sandbaneanlegg og 
treningspark med inntil kr 360 000. Støtte skal nedskrives over forventet levetid og 
settes lik antall år (30 år) for samarbeidsavtale med BOF. 
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HMS  

Som klubb jobber vi for å ivareta sikkerhet for våre ansatte, medlemmer og alle som 
kommer i kontakt med idrettslaget Bjørnar ifm arrangementer, dugnader, reiser og under 
opphold i våre lokaler og anlegg. Gode rutiner og retningslinjer for avvikling av arrangement 
og dugnad, gjennomføring av reiser ifm kamp og turnering er viktig for å bidra til å forebygge 
skader og uønskede hendelser.  
 
Høsten 2022 ble det tilbudt og gjennomgått nødvendig opplæring brannvern, førstehjelp og 
hjertestarter for hallvakter, trenere og miljøkontakter. 
 
Idrettslaget Bjørnar har som mål å skape eit inkluderande og trygt arbeidsmiljø, fritt for 
mobbing med fokus på å fremme håndball. Idrettslaget Bjørnar er en ideell frivillig forening, 
som organiserer trening og konkurranser innen håndball. Idrettslaget Bjørnar ønsker å tilby 
gode opplevelser både gjennom aktiviteter, arrangementer og reiser, men kriser og ulykker 
kan oppstå. Daglig leder er ansvarlig for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er i henhold til 
gjeldende krav i lover og forskrifter. HMS-plan og beredskapsplan for en alvorlig situasjon er 
tilgjengelig i idrettslagets Klubbhåndbok, ref kap 6.11 i Klubbhåndbok-IL-Bjornar-håndball-
vedtatt-på-styremote-1juni2022.pdf 
 

 

 

 

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/06/Klubbha%CC%8Andbok-IL-Bjornar-ha%CC%8Andball-vedtatt-pa%CC%8A-styremote-1juni2022.pdf
https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/06/Klubbha%CC%8Andbok-IL-Bjornar-ha%CC%8Andball-vedtatt-pa%CC%8A-styremote-1juni2022.pdf


Årsmelding 2022 - IL Bjørnar  
Side 13 

4. Ansatte og administrasjon  

I administrasjonen i IL Bjørnar har følgende fast ansettelse:  

Navn Funksjon Stillingsbrøk 

Kjetil Holm Daglig leder og markedsansvarlig 100% 

Stephanie Børhaug    Media og sportslig medarbeider 80% 

 
Gjennom året har følgende hatt tidsavgrensede stillingskontrakt i idrettslaget: 

Navn Funksjon Periode 

Sondre Bjørneng 20% stilling sportslig medarbeider Fra 14.02.22 

Sindre Alm Bru 20% stilling sportslig medarbeider Fra 14.02.22 

Ørjan Bondevik Media  Hele året 

Thomas Hansen Hallvakt Frem til 01.07.22 

Laurent R. Stokke Bathgate Hallvakt Frem til 01.07.22 

Joakim Mikal Sande Litlekalsøy Hallvakt Frem til 01.07.22 

Thea Iversen Hallvakt Frem til 01.07.22 

Andreas Holm Hallvakt Fra til 01.08.22 

Jone Oen Hallvakt Fra til 01.08.22 

Nikolai Garnes Hallvakt Fra til 01.08.22 

Thea Fotland Reigstad Hallvakt Fra til 01.08.22 

Morten Moldrup Herre og rekrutt-trener Frem til 01.06.22 

Stig Andrè Tveito Fysio / fysisk trener Frem til 01.07.22 

Andreas Eliassen Hjelpetrener herre Frem til 01.06.22 

Cato Verpeide Herre trener Fra 01.07.22 

Ståle Iden  Hjelpetrener herre, trener rekrutt Fra 01.08.22 

Kenneth Oen  Trener rekrutt gutter Fra 01.05.22 

Andreas Aarseth Dame trener Hele året 

Trine Rese Spillende trener damer Hele året 

Øystein Haldorsen Hjelpetrener damer Hele året 

Stephanie Børhaug Trener rekrutt jenter, ungdomslag Hele året 

Miriam Cuomo Høisæter Hjelpetrener rekrutt jenter Hele året 

Ørjan Bondevik Målvakttrener / trener ungdomslag Hele året 

Jone Oen Trener ungdomslag Fra aug-22 

Tarissa Kabo Trener ungdomslag Fra aug-22 

Tiril N Larsen Trener barnelag Hele året 

Sofie Reksten Trener barnelag Hele året 

Andreas Holm Trener barnelag  Fra aug-22 

Laurent R. Stokke Bathgate Trener Stjernelag Kids Frem til 01.09.22 

Endre Baartvedt Trener Stjernelag Kids Frem til 01.09.22 

Andrea Svendheim Dommerkontakt Hele året 

 

Det inngås standard spiller-kontrakter med spillere på seniorlag. 
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Administrasjonens oppgave er i hovedsak å gjennomføre klubbens daglige drift og 
gjennomføre oppgaver besluttet av styret. Her gjengis en kort oversikt over oppgaver som 
har blitt utført av administrasjonen i 2022: 

• Økonomistyring, herunder fakturering, betalingsoppfølging osv 

• Kontakt og oppfølging av eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. 
Oppfølging av inngåtte avtaler 

• Informasjon til tillitsvalgte på klubbens sider; Dugnadsforum og Trenerforum 

• Daglig oppfølging av hallvakter og ivaretakelse av idrettslagets plikter iht 
vertskapsavtale med Bergen kommune, samt intern HMS ifm bruk av hall  

• Utvikle og vedlikeholde idrettslagets nettsider og idrettslagets profil på sosiale 
medier 

• Oppfølging og vedlikehold av idrettslagets datautstyr og intranett 

• Tilrettelegge innhold/design av programblad/plakater/info-skjermer/nettsider og 
sosiale medier om alle arrangement og hjemmekamper for alle lag i Bjørnarhallen  

• Oppfølging av markedsutvalg, mediagruppe og kontakt med ekstern media 

• Kontakt med region, forbund, andre klubber, skolene i bydelen osv. 

• Markedsføring av kamper og arrangement på sosiale medier  

• Vedlikehold av treningstider i Bjørnarhallen, søke treningstider i gymsaler på skoler 

• Kontakt med region/forbund/andre klubber 

• Administrative oppgaver rundt seniorlagene  

• Praktiske oppgaver rundt klubbens aldersbestemte arrangement 

• Praktiske oppgaver rundt prosjekter som Håndballskole, Vårspretten, Bjørnarbussen, 
Bjørnarlotteriet, Bjørnarbutikken 

• Innkjøp varelager kiosk  

• Kontakt med det frivillige apparatet i klubben, dugnadslister (kiosk, billett, streaming 
og sekretariat) 

• Deltakelse på styremøter og etter behov delta i møter i utvalg og grupper 

• Vedlikeholde og sikre aktiv bruk av årshjul i administrasjon, utvalg og grupper 

• Samarbeid med Arna-Bjørnar Fotball 

• Bistå barne- og ungdomslag med sosial aktivitet og tilstelninger utover det sportslige 

• Oppfølging av lagskasse 

• Oppfølging politiattester 

• Kontakt med kommune ifm ny Bjørnarhall 

• Søke tilskudd 

• Utstyrsavtaler og sponsoravtaler 

• Klargjøre kamprapporter 

• Ajourhold medlemsregister, medlemskontingent, lisensbetalinger 

• Påse aktiv bruk og kjennskap til sportsplan og klubbhåndbok 

• Administrere påmelding til serien 
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5. Medlemskap og medlemskontingent  

I 2022 hadde idrettslaget 1039 registrerte medlemmer, mot hhv 963 og 858 registrerte 
medlemmer i 2021 og 2020. Antall medlemmer innen håndball, samt kjønns- og 
aldersfordeling i 2022 og 2021 er vist i tabell nedenfor hentet fra medlemsregister Rubic 
(fordeling vises uavhengig av betaling medlemskap, mens medlemmer som er slettet ila året 
teller ikke med). 
 

 Aldersfordeling  

 6-12 13-19 20-25 26+ Sum medlemmer 

År G J G J G J G J G J SUM 

2021 114 88 31 51 23 14 70 42 238 195 433 

2022 128 136 99 49 30 15 93 70 351 274 625 
 

Antall medlemmer med håndball lisens i 2022: 166, (tilsvarende tall i 2021 var 153).  
Lisens betales i det kalenderåret utøver / trener fyller 13 år. 
 

Ifølge idrettslagets lover så har de som har gyldig medlemskap i Idrettslaget Bjørnar også 
automatisk medlem i Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar.  Medlemmene kan selv utføre 
innmelding/utmelding via «Min idrett» og klubben skal påse at klubbens medlemssystem 
«Rubic» oppdateres likelydende. For medlemmer under 16 år er det Allianseidrettslaget 
Arna Bjørnar (AILAB) som sender ut betalingskrav for medlemskontingent. IL Bjørnar styrer 
ift tidspunkt for denne utsendelse og sender da ut betalingskrav for medlemskontingent for 
medlemmer fra og med 17 år og opp. 

• Antall medlemmer opp til og med 16 år: 623 (disse faktureres av Arna Bjørnar, herav 
137 ubetalte kontingenter og 101 krediterte kontingenter)  

• Antall medlemmer fra og med 17år: 258 (disse faktureres av IL Bjørnar, herav 37 
ubetalte kontingenter og 65 krediterte kontingenter) 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemskontingent 
fastsatt på årsmøtet til IL Bjørnar 2022 er som vist i tabell under: 
 

 Vedtatt årskontingent for 2022 

Støttemedlem IL Bjørnar 800 (uendra) 

Barn 6-12 år 1450 (uendra) 

Ungdom 13-16 år 1700 (uendra) 

Ungdom 17-20 år 1900 (økt med kr 100) 

Håndball for menneske med utviklingshemming 1450 (uendra) 

Senior 20+ 2600 (økt med kr 100) 

Senior Bredde 1800 (økt med kr 100) 

Familekontingent 3000 (uendra) 

Lagleder / trener / tillitsvalgt 100 (uendra) 
 

Kontingentinntekter blir fordelt 60% til Arna-Bjørnar Fotball (ABF) og 40% til IL Bjørnar for 
spillere opp til 16 år. Faktura sendes ut av allianseidrettslaget Arna Bjørnar (AILAB) for 
medlemmer opp til 16år, mens IL Bjørnar sender ut faktura for medlemmer fra 17 år og opp. 
Kontingentinntekter fra håndballspillere over 17år og oppover er 100% fordelt til IL Bjørnar. 
 

Definisjon av familie-kontingent: flere medlemmer under 17år som har samme registrerte 
adresse hos klubben. Medlemmer har selvstendig ansvar for å melde inn ønske om å betale 
familekontingent. Lagledere, trenere og tillitsvalgte må betale en minimumssats på kr 100. 
Lagledere, trenere og tillitsvalgte som også er aktive som spillere i klubben skal kun betale 
minimumkontingent på kr 100. 

https://minidrett.nif.no/
https://app.rubic.no/


Årsmelding 2022 - IL Bjørnar  
Side 16 

6. Økonomi  

IL Bjørnar Håndball sine viktigste inntektskilder i 2022 år, sammenlignet med 2021 og 2020: 

Beskrivelse 2022 2021 2020 

Medlemskontingent 415’ 153’ 242’ 

Kommunalt tilskudd 582’ 484’ 535’ 

Grasrotmidler 173’ 174’ 187’ 

Momskompensasjon 655’ 751’ 367’ 

Tilskudd fra idrettsrådet 0’ 587’ 532’ 

Gaver fra Støttespillere 1 587’ 1 136’ 1 320’ 

 
Det bemerkes at inntektskildene i 2022 er til dels normalisert etter et spesielt år i 2021.  
 
Styret jobber kontinuerlig med å få mest mulig aktivitet ut av de økonomiske midlene 
klubben har til rådighet.  
 
Regnskapet for 2022 viser et årsresultat for IL Bjørnar Håndball på kr 109 809. 
Klubben har en sunn og oversiktlig drift med positiv egenkapital. 
 
Driftsresultat, årsresultat og egenkapital pr 31.12.2022, samt for 2021 og 2020 er vist i tabell 
nedenfor: 

Beskrivelse 31/12-2022 31/12-2021 31/12-2020 

Driftsresultat kr      45.224  kr     162.616 kr    647.389 

Årsresultat kr    109.809 kr     146.308 kr    685.860 

Egenkapital kr 6.305.437 kr 6.195.628 Kr 4.487.289 

 
Vi ber interesserte å se gjennom eget årsregnskap for 2022, samt økonomisk beretning 2022 
avslutningsvis i årsmelding 2022.  
 
 



Årsmelding 2022 - IL Bjørnar  
Side 17 

7. Arrangement  

Vårspretten  

Vårspretten vart arrangert for første gang i 1975. 
 
Etter to år med smitterestriksjonar var det gledelig å endelig kunne gjennomføre 
Vårspretten som normalt. Som vanlig har det vore avvikla kampar i både Haukelandshallen 
og i Bjørnarhallen. 
 

Beskrivelse 2022 2021 2020 

Antall påmeldte lag 354 412 382 

Antall spilledager 27 5 0 

Antall kamper 608 68 0 

 
Takk til alle som stilte på dugnad gjorde ein stor innsats for å få avvikla kampane på ein trygg 
og god måte. Vårspretten-komiteen fortel at dugnadsanda i klubben er svært god og det gjer 
det kjekt og enkelt å arrangere turnering. Komiteen ba i slutten av 2022 om avløysing og 
klubben starta da arbeid med å verve frivillige til neste år Vårspretten.  Vi er svært takksam 
for alt arbeidet som er lagt ned av avtroppande medlemmer i Vårspretten-komiteen.  

Rema 1000 Håndballskole  

I år som tidligere år har vi arrangert håndballskole i både vinterferien og høstferien for barn 
6-12 år med våre rekrutt- og seniorspillere som instruktører. Dette bidrar til gode relasjoner 
mellom eldre spillere og barnegruppen. Håndballskolen er et tilbud til alle, enten du allerede 
spiller håndball, eller har lyst til å prøve for første gang. Det legges opp til allsidig trening og 
lek, med fokus på at barna skal ha det gøy. 

Åpen hall  

Bjørnarhallen ble holdt åpent hver dag fra skoleslutt (23.06) til fellesferien begynner (8.juli). 
Under denne Åpen hall krevde vi ingen påmelding. Her var det tilbud om å «dukke opp når 
du selv ønsker og dra når du selv ønsker». Åpen hall var et tilbud for alle som ønsket og det  
kostet ingenting å delta. Det var mulig å medbringe egen lunsj, eller så kunne man handle i 
kiosken vår. Under hele oppholdet var det flere hallvakter tilstede for å passe på.  

Håndball og ballek i Ytre Arna  

Hver onsdag våren 2022 inviterte vi til håndball og ballek i gymsalen på Ytre Arna skole. 
Dette er et tilbud for barn i 1.-7. klasse. Denne fritidsordningen er gratis, og man er ikke nødt 
til å binde seg. Instruktører og ansvarlige har vært to utøvere fra damelaget som bor i Ytre 
Arna. Fritidsordningen har hatt fokus på samhold, vennskap og tilhørighet. Det har vært 
tilbud om 2 timer hver onsdager: 1.-4. klasse kl 17:00-18:00 og for 5.-7. klasse kl 18:00-19:00. 
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HAFO og natt-cup  

Helgen 25. til 27. november ble det arrangert Nattcup og HAFO-cup i Bjørnarhallen. Det ble 
en helg med mye engasjement, idrettsglede og latter i Bjørnarhallen.  
 
For første gang ble det arrangert Nattcup i Bjørnarhallen. Et lavterskeltilbud hvor alle var 
velkomne til å melde seg på i en av de tre aldergruppene 12-13 år, 14-15 år og 16+. Etter 
seriespill med én omgang håndball og en omgang med fotball ble det til slutt kåret en vinner 
i alle de tre avdelingene. Her fikk vi mage spennende kamper med lag fra ulike klubber og 
kamper med vennegjenger mot hverandre. Noen fikk prøve å spille håndball for første gang, 
både med og uten klister. 
 
I 12-13 årsklassen var det Lås Bandidos som stakk av med seieren mens det i 14-15 
årsklassen var Djønne & Co som kunne juble for seier. Begge lagene med spillere fra Fana. 
I 16+ skulle det hele til slutt avgjøres mellom Nederlaget, med spillere fra Sportslig utvalg og 
Dialektane, med spillere fra dame- og herrelaget i Bjørnar. Det spekuleres ikke i om 
Nederlaget hadde brent det meste av kruttet i forkant, men det ble til slutt Dialektane som 
kunne juble for å få en ny T-skjorte i Bjørnarkolleksjonen sin. 
 
Det ble en meget vellykket kveld og natt hvor det spesielt var gøy å se nye fjes dukke opp i 
Bjørnarhallen. Vi håper på enda flere påmeldte lag til neste år. 
 
Lørdag og søndag var det de minste sin tur til å leke med ball da vi inviterte til Sparebanken 
Vest HAFO cup for 60. gang! Dette ble to dager med masse aktivitet og gode minner, både 
på og utenfor banen. 
 
Vi ønsker å takke alle spillere, trenere og supportere som var med å gjøre dette til en 
strålende helg i Bjørnarhallen. En spesiell takk også til våre seniorspillere som stilte opp på 
dugnad både natt og dag som dommere og i kiosken. Vi gleder oss til å gjenta suksessen til 
neste år! 

Chill brakke  

6. september 2022 åpnet vi Chillbrakken utenfor 
Bjørnarhallen, med fokus på at barn og unge både i klubben 
og Arna skulle ha et trygt og godt sted å være. Vi brukte 
sommeren og august på å pusse opp den gamle brakken. 
Med mye finn.no leting, loppemarked funn, hjelp fra Europris 
og ovner sponset av Bergen Elektro Team, ble den altså 
ferdig til sesongstart. Helt siden åpningsdagen til vi måtte 
stenge pga. oppussing av utstyrsrommet i Bjørnarhallen har 
chillbrakken blitt benyttet. Det har vært et populært 
samlingspunkt for barn og unge. Den 21. september måtte vi 
holde det stengt grunnet hærverk og rot, dette er et problem 
vi er usikker på hvordan vi skal løse. Skal det være åpent for 
alle og at alle kan komme når de vil, eller bør det være et 
booking-system? 
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8. Marked og media 

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 vil takke alle sponsorer (ref lenke) for gode midler i år, og håper alle våre medlemmer 
tenker på Bjørnar dersom muligheten for sponsormidler dukker opp. 
 
Kjetil Holm er daglig leder, og har samtidig jobben som markedsansvarlig i administrasjonen.  
Kenneth Oen og Øystein Haldorsen har ansvar for det praktiske arbeidet med reklame og 
skilt i Bjørnarhallen. Ronny Sandvik og Sissel Brusdal Solhaug har som ny styremedlemmer 
også deltatt i markedsgruppen.  Markedsgruppen har hatt glede og nytte av et godt 
samarbeid og god hjelp fra Mediagruppen. Markedsgruppen har egen gruppe på Facebook 
og denne benyttes til å dele informasjon og til å reise forslag til saker. Markedsgruppen har 
sammen med styret hatt møter med Bambusa for å vurdere nye dugnadsmuligheter.  
 
Andre enkeltsaker som det har vært arbeidet med i 2022 er nærmere omtalt nedenfor: 

• Bjørnarlotteriet: Bjørnarlotteriet ble i 2022 arrangert for fjerde gang. Lotteriet ble 
gjennomført etter Lotteritilsynets krav og retningslinjer for lotteri med omsetning 
under kr 200.000. Lotteriet tilfredsstilte tilsynets anbefaling om at verdi på gevinster 
skal utgjøre mer enn 25% av lotteriets omsetning. Samlet overskudd for klubben på i 
overkant av kr 150 000,-. Aldersbestemte lag fikk videre 10% av loddsalget til 
lagskasser og de beste lagene til å gjennomføre loddsalg ble belønnet med pizza-
gavekort fra Pizzabakeren.  

• Bjørnarbussen: Idrettslaget har to minibusser tilgjengelig for klubbens lag. Bussene 
har henholdsvis plass til 16 og 17 personer (inkludert sjåfør). Det kreves førerkort 
klasse D1 for å kjøre minibuss. Forespørsel om booking av minibusser gjøres på 
klubbens nettsider. Bussene er helfoliert i klubbens farger (en buss er blå og den 
andre er hvit) og begge har Bjørnarlogo. Det er mulighet for bedrifter å køpe 
reklame.  
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Mediearbeid 

• Bjørnarlive: Live filming for hjemmesittere ble opprettet med egen nettside og 
Youtubekanal. Kamera og pc ble kjøpt inn til dette. Opplæring program gjennomført 
for  ungdommer. Det streames kamper med lag med spillere fra 13 år og eldre. 
Klubben har egen gruppe på Facebook som heter «Bjørnar Live» der klubben og 
lagene kan streame egne kamper, treningskamper, turneringer etc. Gruppen har 665 
medlemmer. Klubben har også egen Bjørnar Håndball kanal på Youtube for video og 
livefilming av kamper.  

• Tidlig denne sesongen kjøpte Mygame rettighetene til alle breddekampene i håndball 
i Norge. Dette la en stopper for Bjørnarlive. Men grunnet kommunal hall, og bråket 
rundt Mygame er det ikke kamera i hallen, og det er fremdeles forbudt å streame 
kamper fra under 18 år. 

 
• TV: TV i gangen ved kiosken har vi jevnlig holdt oppdatert med info om ukens kamp 

program.  

• Plakatholdere: Hver uke har vi hengt opp nye plakater om ukens kamper, 
seniorkamper og annen viktig informasjon 

• Sosiale Medier (SoMe) - FB og Instagram: Vi er på to SoMe kanaler; Facebook og 
Instagram, hvor vi bruker; Bjørnar Håndball (Informasjon til alle), Bjørnardamene 
(Informasjon angående damelaget), Bjørnarherrene (Informasjon angående 
herrelaget), i tillegg har vi tre undergrupper; Dugnadsforum (Alle miljøkontaktene er 
inne på denne gruppen, og får informasjon fra klubben der), Trenerforum (Alle 
trenere er inne på denne gruppen, og får informasjon fra klubben der), Bjørnarlive 
(Alle medlemmer fra klubben kan bli invitert inn på denne gruppen, her streamet 
seniorkampene via privatpersoner). 

• Sportshåndboken ble ferdig designet i løpet av denne sesongen, målet var at den 
skulle være lett å lese, lett å navigere og oversiktlig. 

• I desember lagde vi kalender med alle sponsorene i klubben, hver dag ble det 
publisert info om ny sponsor. 

• Mediagruppen har også hatt ansvar for portretter av; Damelaget, Herrelaget, 
Bringlaget (jenter) og Bringlaget (gutter). 

• Kavlifondet hadde et ønske om å få bilder eller video av Stjernelaget, mediagruppen 
var på trening og filmet de. Videoen ble vist til Kavliansatte og senere vant de. 

• Mediagruppen har utarbeidet brukermanualer til hjelp for dugnadsvaktene i hallen; 
Kiosk, Billett, sekretariat, kampvert. 

https://www.facebook.com/groups/472914903433276/about
https://www.youtube.com/channel/UCv7mxA5o3W1WhiSXiGEoj4A/videos
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9. Barnegruppen  

Barnegruppen har i 2022 bestått av: 
Leder barn/ Ballsidighet:  Maria Hauso Langesæter (frem til årsmøtet)  

Tor Erik Rolland-Bergsvik (fra årsmøtet)  
Materialforvalter barn:  Maria Hauso Langesæter 
Ansvarlig håndballskole:   Stephanie Børhaug 
Informasjon:    Stephanie Børhaug 
 
Barnegruppens oppgaver 
Barnegruppen har ansvar for organisering og tilrettelegging av aktiviteten for de yngste 
lagene i samarbeid med sportslig utvalg, jenter/ gutter 6 - 11 år. I inneværende sesong var 
det påmeldt følgende lag: 

• Miniserien(J/G9 spiller kortbanehåndball) 6 - 9 år, 28 lag (2021 – 21 lag, 2020 - 30 lag) 

• Regionsserien 10 til 11 år, 9 lag (2021 – 5 lag, 2020 - 1 lag) 
 
Gjennomføring av sesong 
Sesongen 2022 har gått som normalt for barnelagene. Oppstart i september med kamper i 
seriespill. Endelig en sesong uten smittevern og nedstenginger.  
 
Oppstartsmøte Ballsidighet 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med foreldre for 2016 – kullet. Møte ble i år delt i to 
møtedager. Arna-Bjørnar Fotball presenterte sitt tilbud på Arna Idrettspark og vi i IL Bjørnar  
hadde møte i Bjørnarhallen. Begge klubbene presenterer Ballsidighetsprinsippet, men det 
kommer tydelig frem at samarbeidet er utfordrende og at det er viktig at en jobber videre 
med formålet i Ballsidighetshåndboken. Vi ønsker at barn skal få en allsidig oppvekst i 
idretten. Å drive ulike ballaktiviteter i den såkalte «motoriske gullalderen» gir flere gode 
idrettsopplevelser og utvikler flere ferdigheter. Per i dag er det altså fotball og håndball som 
er hovedaktivitetene i Ballsidighet, men vi oppfordrer også til å trene på andre typer idrett 
og ballek. Vi ønsker også at det trenes håndball ute og fotball inne av og til. Dette gir god 
variasjon og utvikler barnas motoriske ferdigheter 
 
Vi hadde oppstartsmøte i slutten av august. Møtet ble holdt i klubbrommet og 
oppslutningen var bra.   
 
Kick off 
Årets Kick Off ble gjennomført ble gjort i en litt ¨light utgave¨ kun for oppstartslagene 
samtidig med HaFo-turneringen i november. Spillerene fikk både drakt og sekk i en fin 
seanse på klubbrommet før kampene.  
 
Bjørnarhallen og treningstider 
Alle lag fra 2012 (G/J 6 år) har tilbud om treningstid enten i Bjørnarhallen eller i gymsalene 
tilknyttet skolene.  
 
Utstyr  
Oppkledning av trenerne i klubben har vært lik siden 2018. Alle nye trenere får utdelt t-
skjorte og trenerjakke type Select Brazil Zip Jakke fra Bjørnar kolleksjonen.  
Tilbakemeldingene fra trenerne er udelt positiv. Mange melder at det er fint å bli satt stas på 
med utstyrspakke fra klubben.  

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2018/08/Ballsidighetsbok-print.pdf
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Organisering 
Barnegruppen er den største gruppen i klubben, med nærmere 300 medlemmer. Det jobbes 
godt i og rundt lagene og samarbeidet med ressurspersonene rundt lagene er god.  
 
Det er ønskelig med flere ressurspersoner i barnegruppen. 
 
Ytre Arna 
Det har ikke blitt prioritert håndball-aktivitet i Ytre Arna i 2022, men ballek har vært innført 
som ett tilbud i bydelen. En fin tilnærming mot prøve å få til en mer konkret 
håndballaktivitet på sikt.  
 
Lone 
Det ble gjennomført oppstartsmøte for 2016 foreldre i Bjørnarhallen rett etter skolestart 
sammen med de andre skolene. Her ble foreldre informert om treningstid og tilbud barn fra 
Lone hadde.  
 
Garnes 
Det ble startet nye grupper for jenter og gutter i 2016 kullet. Engasjerte foreldretrenere 
driver på både jente- og guttesiden. Klubben har treningstilbud til alle aldersinndelinger i 
barnegruppen. Noen av lagene er sammenslått Garnes og Ådnamarka. 
 
Ådnamarka 
Det ble startet nye grupper for jenter og gutter i 2016 kullet. Engasjerte foreldretrenere 
driver på både jente- og guttesiden. Klubben har treningstilbud til alle aldersinndelinger i 
barnegruppen. Noen av lagene er sammenslått Garnes og Ådnamarka.  

10. Ungdomsgruppen  

Ungdomsgruppen er for spillerne mellom 12-16 år. Målsettingen er å skape et trygt, 
inkluderende og utviklende treningsmiljø med et bredt tilbud til alle. Det må også være et 
tilbud for de spillerne som ønsker å satse og bli blant de beste innen idretten. Som tidligere 
år har Bjørnar lagt til rette for samarbeid på tvers av aldersgrupper. Dette for å ivareta alle 
aldersgrupper og legge til rette for utvikling/hospitering.  
 

Bring serien: 

• På jentesiden har Bjørnar for inneværende sesong inngått samarbeid med Tertnes om 
kvalifisering til Bring serien. Laget kvalifiserte seg og Bjørnar sine spillere deltar. 

• På guttesiden lyktes det ikke for Bjørnar å kvalifisere seg for inneværende sesong. 

• Ambisjon med Bring deltakelse er å gi spillerne gode opplevelser av å spille på høyt 
aldersbestemt nivå.  

 
Lerøy serien: 

• På jentesiden ble det forsøkt uten å lykkes å etablere samarbeid med andre lag for å 
melde på og kvalifisere lag til Lerøyserien.  

• På guttesiden har Bjørnar påmeldt eget lagt i Lerøy serien for inneværende sesong. Laget 
oppnådde kvalifisering med egne guttespillere født i 2004 og 2005, sammen med spillere 
som har meldt overgang fra Tertnes håndball. 

• Ambisjon med Lerøy deltakelse er å gi spillerne gode opplevelser av å spille på høyt 
aldersbestemt nivå  
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Representasjon bylag og regionale / nasjonale landslagssamlinger 
I vår var de ingen bylagssamlinger, regionale eller nasjonale landslagssamlinger grunnet 
covid-19. I høst har Bjørnar hatt enkelt spillere uttatt til en rekke bylag, regionale 
landslagssamlinger og landsdelssamlinger for både jenter og gutter: 

 

Bylag jenter født 2007 10.-11. desember i Sotra Arena: 
1. Deizey Mutaga, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
2. Tiril Iversen, Høyrehent kantspiller/bakspiller , Bjørnar 

 

Bylag gutter født 2007 10.-11. desember i Sotra Arena: 
1. Markus Pedersen, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
2. Trym Logan Stunner, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
3. Alve Raad Oen, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 

 

Regional Landslagssamling LM04 8.desember i Laksevåg Idrettshall: 
1. Simen F. Amundsen, Bjørnar, Høyrehendt bakspiller, 2004 
2. Nikolay Garnes, Bjørnar, Linjespiller, 2004 
3. Matias Aga Arnetvedt, Bjørnar, Venstrehendt bakspiller/kantspiller, 2004 

 

Landsdelssamling for jenter og gutter f 2005 18.-20. november i Stavanger: 
1. Tarissa Kabo, Bjørnar, Høyrehendt kantspiller/bakspiller, 2005 
2. Andreas Holm, Bjørnar, Høyrehendt bakspiller, 2005 
3. Nils Lino Fjeldstad, Tertnes, Høyrehendt bakspiller, 2005* 
4. Markus Linga Iden, Tertnes, Høyrehendt kantspiller, 2005 
5. Isac Sæbø Tveit, Tertnes, Målvakt, 2005 
 

Bylag jenter født 2007 5. - 6. november i Mathopen idrettshall: 
1. Deizey Mutaga, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
2. Tiril Iversen, Høyrehendt kantspiller/bakspiller, Bjørnar 
 

Bylag gutter født 2007 5. november i Askøy Forum og 6. november i Bøneshallen: 
1. Alve Raad Oen, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
2. Brede Folkestad Olsen, Målvakt, Bjørnar 
3. Åsmund Vestrheim Kaasa, Venstrehendt bakspiller/kantspiller, Bjørnar 
4. Markus Pedersen, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
5. Badr Lharchichi Rouichka, Linjespiller, Bjørnar 
 

Regional Landslagssamling LM06 24.oktober i Åsane Arena: 
1. Alve Raad Oen, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar, 2007 
2. Badr Lharchichi Rouichka, Linjespiller, Bjørnar, 2007 
3. Brede Folkestad Olsen, Målvakt, Bjørnar, 2007 
4. Åsmund Vestrheim Kaasa, Venstrehendt bakspiller/kantspiller, Bjørnar, 2007 
 

Regional Landslagssamling jenter født 2004/2005 12.oktober i Laksevåghallen: 
1. Thea Reigstad Fortland, Bjørnar, Høyre kantspiller, 2004 
2. Tarissa Kabo, Bjørnar, Venstre bakspiller/kantspiller, 2005 

 

Regional Bylagsturnering jenter og gutter født 2007 1.oktober i Sotra Arena: 
1. Malin Markussen, Høyrehendt kantspiller, Bjørnar 
2. Tiril Iversen, Høyrehendt kantspiller/bakspiller, Bjørnar 
3. Deizey Mutaga, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
4. Markus Pedersen, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar* 
5. Åsmund Vestrheim Kaasa, Venstrehendt bakspiller/kantspiller, Bjørnar 
6. Alve Raad Oen, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
7. Badr Lharchichi Rouichka, Linjespiller, Bjørnar 
8. Brede Folkestad Olsen, Målvakt, Bjørnar 

 

Regional Landslagssamling LK06 9.september i Nordneshallen: 
1. Deizey Mutaga, Høyrehendt bakspiller, Bjørnar 
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Regional Landslagssamling jenter født 2004/2005 8.september i Åsane Arena: 

1. Thea Reigstad Fortland, Bjørnar, HK, 2004 
 
Regional landslagssamling gutter født 2004/2005 2.september i Nordneshallen 

1. Simen F. Amundsen, Bjørnar, Høyrehendt bakspiller, 2004* 
2. Andreas Holm, Bjørnar, Høyrehnedt bakspiller, 2005 
3. Jone R. Oen, Bjørnar, Høyrehnedt bakspiller, 2004 
4. Markus Linga Iden, Tertnes, Høyrehnedt kantspiller / bakspiller, 2005 
5. Isac Sæbø Tveit, Tertnes, Målvakt, 2005 
6. Matias Aga Arnetvedt, Bjørnar, Venstrehendt bakspiller / kantspiller, 2004* 

 
Regional landslagssamling gutter født 2004/2005 22.mars i Nordneshallen: 

1. Andreas Holm, Bjørnar, BS, 2005 
2. Jone R. Oen, Bjørnar, BS, 2004 

 
Regional landslagssamling jenter født 2004 og 2005 18.mars i Åsane Arena: 

1. Thea Reigstad Fortland, Bjørnar, HK, 2004 
2. Tarissa Kabo, Bjørnar, BS, 2005 

 
Regional Landslagssamling for jenter født 2004 og 2005 11.februar i Nordneshallen: 

1. Thea Reigstad Fortland, Bjørnar, HK, 2004 

 
PS! Der navn er strøket er spiller kalt inn men har vært forhindret å delta.  
 
Organisasjon Ungdom 
Leder for Ungdomsgruppen denne perioden har vært Therese Heggem frem til årsmøtet, på 
årsmøtet ble Tor-Erik Rolland Bergsvik valgt til styremedlem. I konstituerende styremøte ble 
Tor-Erik valgt til leder for barn- og ungdomsgruppen. 
 
Generell status på jentesiden 

• Bjørnar Håndball har fortsatt lag på alle alderstrinn. 

• Har hatt samarbeid med Tertnes om Bring-lag, dette har fungert ok og laget kvalifiserte 
seg til Bring. 

• Klubben stiller lag i følgende årsklasser; J20, J16, J15, J14, J13 og J12. 
 
Generell status på guttesiden 

• Det drives godt i de fleste gruppene på ungdom. 

• Klubben hadde samarbeid med Tertnes om lag i Lerøyserien hvor laget kvalifiserte seg. 

• Klubben stiller lag i følgende årsklasser; G20, G18, G16, G15 og G12. 
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11. Seniorgruppene  

Arrangement og organisasjon:  
Endelig, etter lang periode med nedstengning, uten eller begrenset kamp aktivitet og 
begrensninger i antall tilskuere har det vært godt å være tilbake i normal god aktivitet i 
seniorgruppene i hele 2022. 
 

Dette har muliggjort at vi har kunnet gjeninnføre innløp på hjemmekamper med 
supersupportere. På hjemmekamper har det vært kampsponsorer og det har muliggjort  
utdeling av premier til beste spiller på hjemmelag og bortelag. Det har også vært musikk og 
speakertjeneste, samt billett og kiosk salg ifm hjemmekampene i Bjørnarhallen. 
 

Mediagruppen har gjort en fantastisk jobb med å streame kamper på Bjørnar Live og på 
Youtube. Fra høsten 2022 har det vært begrenset streaming som følge av senderettigheter 
via Tv 2 Play. 
 

Gjennom hele året har vi vært flinke med å profilere spillere og lagene på sosiale medier på 
Facebook og Instagram. 
 

Arrangement gruppen for herrer og damer har for sesongen 22/23, som for sesongen 20/21, 
blitt ledet av Nils Magne Garnes. Her har også daglig leder og sportslig medarbeider bidratt. 
Vi har hatt en fin, men liten, dugnadsgruppe med foreldre som har tatt sine økter i kiosken 
og billettsalg. Seniorspillere på tvers av lag og kjønn har også bistått. Vel utført jobb av alle! 
 

Det er for fortsatt få mennesker som er involvert og engasjert rundt herre- og damegruppen. 
Fortsatt er det stort behov for å få flere aktive rundt seniorlagene. Skal vi ta nye steg må en 
fortsatt jobbe for forsterket og forbedret arbeid rundt lagene med flere frivillige rundt 
lagene. Organisasjon og støtte rundt seniorlag i 2022 har bestått av følgende: 

• Leder seniorgruppen: Renate Svendheim 

• Arrangementsansvarlig seniorgruppen: Nils Magne Garnes (felles med herregruppen) 

• Miljøkontakt rekruttlag jenter J17-19: Hege Iversen 

• Miljøkontakt Lerøylag og rekruttlag gutter: G17-19: Jannicke Faugstad  

• Materiell & reiser herrer: Renate Vereide Berge, Renate Svendheim 

• Materiell & reiser damer: Hege F Iversen, Renate Svendheim 
 

I sesongen 2021/2022 deltok vi på «2divisjon»-prosjekt i regi og samarbeid med NHF region 
Vest. Bakgrunn for prosjektet var at per tid var det kun ett lag i herrenes 1.div fra regionen. 
Dette mente regionen er uheldig for utviklingen av neste generasjoner med toppspillere. 
NHF Region Vest ønsket derfor å ta en mer aktiv rolle inn mot klubber, som på kort sikt 
ønsker å rykke opp fra 2.divisjon til 1.divisjon. Regionen var villig til å bidra med faglige 
ressurser of forsterke sitt arbeid med lagene i 2.divisjon for å hjelpe klubbene med å utvikle 
seg sportslig. Som tiltak ville regionen bidra med møteplasser for klubbene, gjennom 
sesongen. Samt foreta analyse og utvelgelse av fokusområder, samt muligheter for 
individuell oppfølging i egen klubb. For å være med på dette prosjektet var det en 
forutsetning at klubben har forankret ambisjonen i styret og sportslig ledelse. Det var også et 
ønske at de klubbene som vil delta har trenere som enten allerede innehar formell 
kompetanse for å være trener i 1.div, eller er i gang med et utdanningsløp for å komme dit. 
Gjennom sesongen 2021/2022 deltok vi i flere møter og representant fra region har også 
deltatt i møter i våre lokaler på Garnes. Vi anser dette til å være en av flere tiltak for å 
robustgjøre kunnskap og forståelse for et fremtidig opprykk. 
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Herrer 

Våren 2022 - sesongen 21/22  

2.div herrer 3.div herrer 5.div herrer Juniorserien 17-20 og 
Lerøyserien G18 

Hovedtrener:  
Morten Moldrup 
Hjelpetrenere: 
Andreas Eliassen, 
Gabriel Grieg (delvis) 
Fysio/fysisk:  
Stig Andrè Tveito  
 

Hovedtrener:  
Morten Moldrup 
Hjelpetrenere: 
Andreas Eliassen, 
Gabriel Grieg (delvis) 
Fysio/fysisk:  
Stig Andrè Tveito  

Leder:  
Håvard 
Steffensen 

Hovedtrener:  
Morten Moldrup 
Hjelpetrenere: 
Andreas Eliassen 
 

Antall spillere 2./3.div sesong 21/22: 28 (uten å inkludere spillere født i 2003, 
2004 og 2005 som også er en del av 
seniortroppen)  

Antall nye spillere 2./3.div sesong 21/22:  11 
 
Antall spillere junior/Lerøy sesong 21/22: 24 (tilgjengelige spillere, i praksis benyttet 

færre) 
Antall nye spillere junior/Lerøy sesong 21/22:  6  

 
Et stort og viktig arbeid ble lagt ned i forkant av sesongen 2021/2022 av herretrener Morten 
og av spillerne selv for å re-mobilisere spillere tilbake til håndballen, #tilbake til idretten. 
 
Gjennom hele sesongen 2021/2022 sesongen lå 2.div laget øverst i divisjonen og siste kamp 
mot Fyllingen i Framohallen ble finale og det laget som vant kampen ville vinnere divisjon og 
opprykk til 1.divisjon. I et sekund-drama og tett oppgjør var det Fyllingen som vant kampen, 
ble serievinner og klar for 1.divisjon i sesongen 2022/2023. 
 
Det var en liten trøst for utøvere og lagene at både herrelaget i 3 divisjon og i 5 divisjon ble 
serievinnere.  
 
Rekruttlag kvalifiserte seg til nasjonal Lerøy serie og ble også vinnere av regional G17-20 
serie.  
 
Etter sesongslutt informerte herrelagets hovedtrener Morten Moldrup at han hadde fått 
tilbud, og takket ja, til å være med i trenerteamet rundt det nye Ryger Håndball i Stavanger. 
Vi ønsket Morten masse lykke til med et spennende prosjekt i Stavanger og takket for 
bidraget han har gjort i Bjørnar i sesongen 2021/2022.  
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Høsten 2022 - sesongen 22/23  

2.div herrer 3.div herrer 4.div herrer Juniorserien 17-20 og 
Lerøyserien G18 

Hovedtrener:  
Cato Verpeide 
Hjelpetrenere: 
Ståle Iden 

Hovedtrener:  
Cato Verpeide 
Hjelpetrenere: 
Ståle Iden 
Kenneth Oen 

Leder:  
Håvard Steffensen 

Ledere: 
Ståle Iden 
Kenneth Oen 
Cato Verpeide 

 
Siste uken i juni 2022 ble Cato Verpeide presentert som ny hovedtrener for herrelaget for 
sesongen 2022/2023. Cato kom fra trenervirke i Åsane håndball der han i flere sesonger har 
vært hovedtrener for deres herrelag. Han var blant annet med å løfte Åsane opp fra 3. 
divisjon til 2. divisjon.  
Med 5 kamper igjen av sesongen 2022/2023 er 2.divisjonslaget rett bak de tre lagene på 
topp og det ligger an til en ny spennende sesongavslutning.  
Tilsvarende kamper gjenstår for 3.divisjonslaget, og her leder Bjørnar 2 sesongen så langt. 
Bjørnar lag 3 i 4.divisjon ligger på 4.plass.  
Etter sesongen 2021/2022 var det flere samarbeidsmøter med Åsane og Tertnes G17-20 for 
å se på samarbeidsmodeller for felles satsning for kvalifisering til Lerøy serien. Møtene ledet 
ikke til formelt samarbeid mellom lagene. Flere yngre G17-20 utøvere fra Tertnes kom før 
sesongen 2022/2023 til utlån til Bjørnar. Disse har vært verdifulle for rekruttlag og seniorlag.  
Rekruttlag kvalifiserte seg i høst påny til nasjonal Lerøy serie. Regional G17-20 serie har i 
sesongen 2022-2023 bare bestått av 8 lag, og Bjørnar har så langt vært ubeseiret og er påny 
sterk kandidat til å bli regionsmestere. 
 
Sportslige mål for sesongen 2022/23 

• For G18 lag var det mål om å kvalifisere seg til Lerøy serien og laget oppnådde å 
kvalifisere seg til Lerøy serien.  

• For G17-20 lag er det mål om å være med de beste lagene i regionen 

• Seniorlagene har ambisjoner å kjempe om de øverste posisjonene både i 2.div, 3.div. 
og 4.divisjon  

 
Sportslig utvalg arbeider i samråd med trenere og spillere med målsetning for sesong 
2023/2024.  Innstilling vil legges fram for styret. 
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Damer  

Våren 2022 - sesongen 21/22  

3.div damer 6.div damer Juniorserien 17-20 

Hovedtrener:  
Andreas Aarseth,  
Trine Rese  
Hjelpetrenere: 
Øystein Haldorsen 

Leder:  
Malin Bratli 

Hovedtrener:  
Stephanie Børhaug 
Hjelpetrenere: 
Miriam Cuomo Høisæter 

I 2021/2022 sesongen klarte damelaget å etablere seg helt øverst i sin divisjon og laget stod 
frem som et lag med kampvilje, pågangsmot og samhold.  I sesongen 2021/2022 var laget 
ledet av Trine Rese, Andreas Årseth og Øystein Haldorsen som gjorde en solid jobb med å 
utvikle laget, samt også å hente inn nye spillere og tidligere spillere med tidligere erfaring fra 
og tilhørighet i Bjørnar. 
 

Høsten 2022 - sesongen 22/23  

3.div damer 5.div damer Juniorserien 17-20 

Hovedtrener:  
Andreas Aarseth  
Hjelpetrenere: 
Øystein Haldorsen, 
Ørjan Bondevik 

Leder:  
Malin Bratli, 
Øystein Haldorsen 

Hovedtrener:  
Stephanie Børhaug 
Hjelpetrenere: 
Miriam Cuomo Høisæter 

I sesongen 2022/2023 er det Andreas Årseth og Øystein Haldorsen, sammen med Ørjan 
Bondevik, som har vært trenere for laget. Trenerteamet har fortsatt det gode arbeidet med 
god treningsaktivitet og satt krav på en god måte. Per mars 2023 ligger laget an til å bli 
vinnere av 3.divisjon. 
 

Stephanie Børhaug har vert hovedtrener og har sammen med assistenttrener Miriam Cumo 
Høisæter hatt ansvar for rekruttlaget. De har fortsatt det gode arbeidet som de la til grunn 
tidligere sesong og forberede spillerne på seniorspill. Flere av spillerne er faste spillere på 
seniorlagene. Det er 11 lag påmeldt i J17-20-serien og per mars 2023 ligger laget blant de 
beste lagene. 
 

Bjørnar har i tillegg til 3.div også et lag i 5.div som ledes av Malin Bratli og Øystein Haldorsen. 
Laget rykket opp fra 6.div i sesongen 2021/2022 og per mars 2023 ligger laget igjen an til å 
vinne serien og til direkte opprykk til 4.divisjon. 
 

Spillerstall: 
Totalt antall spillere: 23 (tilsvarende midtveis i 21/22: 22 stk ) 
Frafall spillere: 3 (tilsvarende midtveis i 21/22: 1 stk) 

 

Sportslige mål for sesongen 2022/23 

• Damegruppen 3.div har i samråd med trenere og spillere, sportslig utvalg og styret, 
målsetning om å bli serievinnere og sikre opprykk til 2.div. 

 
Sportslig utvalg arbeider i samråd med trenere og spillere med målsetning for sesong 
2023/2024.  Innstilling vil legges fram for styret. 
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12. Gull-laget  

Gull-laget har 17 spillere, miks damer og menn (i 2021 var det 14 spillere) 
Aldersspennet på spillerne er fra 17  til over 60 år! I løpet av sesongen har vi fått 3 unge 
spillere til laget. 
 
Gull-laget har deltatt i seriespill i Hjerteligaen (skiftet fra REMA 1000 TH-serien denne 
sesongen), Region Vest. 
 
Trenere for Gull-laget har vært Monica Rosenvinge, Gerd Dyregrov og Benjamin Hennes. 
Gullserielaget har hatt trening mandag kl 18-19 i Bjørnarhallen.  
 
Gerd Dyregrov er medlem i inkluderingsutvalget i Region Vest. 
 
Gull-laget ble nominert Brage Erstad i Kavli til ansattprisen for Kavlifondet 2022.  
sendte i 2022 inn søknad om støtte fra Kavlifondet. Gullserielaget ble en av kandidatene som 
skulle stemmes på innad i Kavli, i den såkalte Ansattprisen. I den forbindelse utarbeidet 
Bjørnar en video som presenterte laget, ref BjørnarGull Kavlifondet videosøknad - 
YouTube. Det er vanskelig å ikke falle pladask for den fantastiske gjengen i Bjørnar Gull. Det 
må de ansatte også ha gjort. Fredag 16. desember reiste trener Gerd Dyregrov, sammen 
med to representanter fra laget, til Nesttun for å overvære julelunsj sammen med de andre 
nominerte og motta gaven på hele kr 200 000. Bidraget fra Kavlifondet skal laget bruke til å 
dra på Landsturnering og kjøpe inn nye overtrekksdrakter.  
 
I tillegg til Gull-laget har vi Stjernelag Kids. Trenere for Stjernelag Kids har vært Anne 
Haugland , Laurent R. Stokke Bathgate og Endre Baartvedt. Stjernelaget spiller foreløpig ikke 
i serie, men har fast trening mandag kl 18-19 i Bjørnarhallen.  I slutten av 2022 ble det sendt 
bestilling på stjernelag “logoer” og disse vil bli trykket på t-skjorter for Stjernelaget for å 
skape tilhørighet på trening.  
 
Vi ser frem til 2023 for å se Gull-laget og Stjernelaget i nytt tøy og til å få se idrettsglede på 
en måte som få andre kan. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T5KHBFc88oY
https://www.youtube.com/watch?v=T5KHBFc88oY
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13. Dommere  

Bjørnar Håndball har fra 2018 innført en fast praksis at alle 15års spillere i klubben skal gå 
dommerkurs. 
  
Dommeransvarlig i klubben har for denne perioden vert Andrea Myhre Svendheim. Hun har 
hatt hovedansvaret for dommere og har arrangert dommerkursene sammen med 
instruktører fra regionen. Hun har også fulgt opp de nye unge dommerne våre som tok kurs 
under korona-sesongen. Dommeransvarlig har gjennom denne sesongen fulgt dem opp 
gjennom oppfølging på kurs og utstyr etter behovet til dommerne. Dommeransvarlig 
kommer til å fortsette denne oppfølgingen der det er mulig og behov for. 
  
Det ble gjennomført flere dommerkurs våren 2023, hvor målet med dette kurset er å få flere 
dommere til å kunne bidra på 10-11års rundene og ha dommere som kan i større grad bidra i 
Bjørnar sine egne turneringer og cuper i fremtiden. 
  
Av de som tok kurset våren 2022 sitter vi nå med 6 dommere fra Bjørnar sine G/J15 og G/J16 
lag. 
  
Dommeransvarlig har etter gjennomførte kurs hatt rolle som faglig støttespiller når det 
kommer til spilleregler og situasjoner som har vert utfordrende. Av de dommerne som tok 
kurset våren 2022 har 4 av dem valgt å ta steget videre og ta dommer 1-kurs i løpet av Mars. 
Dommeransvarlig vil fortsette med å ivareta rollen som faglig støttespiller, ettersom dette 
har vist å ha en positiv innvirkning på spillerne i klubben, men også på andre aktører i 
klubben. Dette har bidratt til at blant annet spillere har blitt mer oppmerksom på sin 
plassering og dermed har «unngått» bestraffning og eventuell skade av kontrende spiller. 
  
Klubben mangler dommere i forhold til antall påmeldte lag i serien og må derfor betale bot 
for manglende dommerpoeng. Vi tok derfor på oss å organisere dommere til alle 10 og 11 
årsrundene i Bjørnarhallen. Disse kampene har blitt dømt av de nyutdannede dommerne 
våre og vi har fått gode tilbakemeldinger på disse. 
  
Frafall dommere i 2022 ift 2021; Sofie Aune Reksten, Ester Baartvedt, Sarah Sandvik, Tirill 
Nesse, Tarissa Kabo, Nora Dahl. 
 
Klubben har per dagsdato 7 dommere (i 2021 var det 13 dommere). Dommerne i 2022 er: 7 
(Nora Elisabeth Madell, Karoline Hauge, Marie Ulveseter, Karolina Kwasna, Sigrid Brusdal 
Solhaug, Gedeon Sagay og Andrea Myhre Svendheim). Dette antallet håper vi skal øke etter 
dommerkurs i mars/april-23. 
 
 





2 Årsmøtet kan fastsetje ei øvre grense for storleiken på treningsavgifta  
3 Organisasjonsplanen skal regulere den interne organiseringa og aktiviteten i idrettslaget. 
4 Dette er minimum av dei tillitspersonar som skal veljast på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velje andre tillitspersonar det er behov for.  
5 Idrettslaget kan velje om styremedlemer skal veljast for eitt eller to år av gangen 

 

 ÅRSMØTE 2023 IL Bjørnar 
Dato: 30.mars kl 1900, Sted: klubbrommet Bjørnarhallen 
Lenke til Lover for idrettslaget Bjørnar, vedtatt 30.03.2022. 

 

SAK 9; 

Behandle  
a. rekneskapen til idrettslaget i revidert stand  

b. den økonomiske meldinga frå styret 

c. meldinga frå kontrollutvalet 

d. eventuell melding frå engasjert revisor  

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/05/Lover-for-Idrettslaget-Bjornar-ILB-2022_03_30-vedtatt-pa%CC%8A-a%CC%8Arsmotet-1-1.pdf


Årsregnskap for 2022

Idrettslaget Bjørnar Håndball
5888 BERGEN

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Godt Regnskap AS

Storaneset 24

5260 INDRE ARNA

Org.nr. 990832773
Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2022
Idrettslaget Bjørnar Håndball

2022 2021Note

1 533 437 859 716Salgsinntekt

3 859 790 3 558 354Annen driftsinntekt

5 393 2282 4 418 070Sum driftsinntekter

(337 200) (127 853)Varekostnad

(3 082 726)3 (3 131 170)Lønnskostnad

(13 107) (3 277)Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler

(1 914 971) (1 318 385)Annen driftskostnad

(5 348 004) (4 580 686)Sum driftskostnader

45 224 (162 616)Driftsresultat

64 993 16 804Annen renteinntekt

64 993 16 804Sum finansinntekter

(408) (496)Annen rentekostnad

(408) (496)Sum finanskostnader

64 585 16 308Netto finans

109 809 (146 308)Resultat før skattekostnad

109 809 (146 308)Årsresultat

Overføringer

109 809 (146 308)Annen egenkapital

109 809 (146 308)Sum



Balanse pr. 31. desember 2022
Idrettslaget Bjørnar Håndball

2022 2021Note

EIENDELER

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler

0 13 107Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.

0 13 107Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

500 500Andre fordringer

500 500Sum finansielle anleggsmidler

500 13 607Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

0 18 750Kundefordringer

318 5434 223 023Andre fordringer

318 543 241 773Sum fordringer

6 591 3245 6 351 563Bankinnskudd, kontanter og lignende

6 591 324 6 351 563Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

6 909 867 6 593 336Sum omløpsmidler

6 910 367 6 606 943Sum eiendeler





Spesifikasjon av poster Idrettslaget Bjørnar Håndball
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Kontospesifisert årsregnskap
Idrettslaget Bjørnar Håndball   

2022 2021Foreløpig Endring

Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.

3021 Kiosk                         (499 817,00) (499 817,00) (96 565,50)

3022 Billettinntekter              (328 631,00) (328 631,00) (3 486,50)

3250 Samarbeidsavtale avg.pliktig  (346 282,50) (346 282,50) (344 200,00)

3251 Grasrotmidler                 (172 879,66) (172 879,66) (174 977,34)

3255 Barteravtale                  (177 002,40) (177 002,40) (145 836,00)

3311 Salgsinntekter kiosk          0,00 0,00 (94 650,50)

3320 Salg supporterutstyr          (8 824,80) (8 824,80) 0,00

Salgsinntekt (1 533 437,36) 0,00 (1 533 437,36) (859 715,84)

3611 Lotteri                       (169 105,00) (169 105,00) (158 313,90)

3612 Overskudd/underskudd lagkasse 33 190,91 33 190,91 0,00

3640 Automater, pottspill, bingo   (103 888,00) (103 888,00) (116 583,00)

3650 Startkontingent Vårspretten   (211 600,00) (211 600,00) (17 500,00)

3690 Andre inntektsbringende tilta 0,00 0,00 (2 000,00)

3710 Medlemskontingent             (415 393,17) (415 393,17) (153 247,82)

3740 Øvrige Tilskudd               (582 313,00) (582 313,00) (484 340,00)

3750 Tilskudd fra NHF              0,00 0,00 (4 400,00)

3760 Tilskudd fra NIF, Momskompens (655 118,00) (655 118,00) (751 361,00)

3780 Tilskudd fra Bjørnahallen     0,00 0,00 (33 750,00)

3790 Tilskudd fra Idrettsrådet og  0,00 0,00 (586 572,00)

3810 Dugnader                      (105 234,25) (105 234,25) (93 175,00)

3820 Håndballskole                 (63 745,00) (63 745,00) (20 896,00)

3885 Gaver, bidrag                 (1 586 584,83) (1 586 584,83) (1 136 215,00)

Annen driftsinntekt (3 859 790,34) 0,00 (3 859 790,34) (3 558 353,72)

Sum driftsinntekter (5 393 227,70) (4 418 069,56)

4010 Varekjøp Kiosk                276 253,82 276 253,82 86 006,30

4030 Varekjøp Idrettsmateriell     436,70 436,70 0,00

4040 Varekjøp/kostnad inntektsbrin 60 509,61 60 509,61 17 854,95

4090 Annet varekjøp                0,00 0,00 14 664,28

4110 Trykking av brosjyre/program  0,00 0,00 5 032,50

4350 Div. inventar/driftsmateriell 0,00 0,00 4 295,00

Varekostnad 337 200,13 0,00 337 200,13 127 853,03

5010 Lønn ansatte                  1 928 042,00 1 928 042,00 1 319 191,00

5020 Feriepenger ansatte           196 659,93 196 659,93 119 807,66

5030 Arbeidgiveravgift ansatte     335 753,38 335 753,38 192 065,55

5040 Kjøregodtgjørelse Ansatte     39 524,30 39 524,30 19 779,00

5090 Andre kostnader ansatte       0,00 0,00 5 000,00

5110 Lønn Trenere                  0,00 0,00 371 753,00

5120 Feriepenger trenere           0,00 0,00 40 359,61

5130 Arbeidsgiveravgift trenere    0,00 0,00 76 946,62

5140 Kjøregodtgjørelse trenere     0,00 0,00 88 626,70

5190 Andre kostnader elitetrenere/ 0,00 0,00 488 390,00

5210 FRI TELEFON                   8 784,00 8 784,00 8 784,00
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5290 Motkonto naturalytelser       (8 784,00) (8 784,00) (8 784,00)

5310 Lønn spillere                 0,00 0,00 12 000,00

5340 Kjøregodtgjørelse spillere    0,00 0,00 55 876,60

5345 Bom, billetter og lignende sp 19 479,80 19 479,80 24 015,69

5390 Andre kostnader spillere      0,00 0,00 481,00

5420 INNBERETNINGSPL.PENSJONSKOSTN 51 367,00 51 367,00 65 538,00

5440 Kjøregodtgjørelse andre trene 89 082,65 89 082,65 14 972,00

5520 Sosiale kostnader             58 100,28 58 100,28 93 112,62

5630 Lisenser, Lise+               16 780,00 16 780,00 16 833,00

5640 Forsikring eiendom, inventar  38 768,00 38 768,00 31 823,94

5650 Medlemsavgift NHO             0,00 0,00 2 500,00

5800 REFUSJON AV SYKEPENGER        (354,00) (354,00) (3 474,00)

5930 Honorar konsulenthjelp        213 822,32 213 822,32 61 597,38

5940 Trenerhonorar                 94 500,00 94 500,00 33 975,00

5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER       1 200,00 1 200,00 0,00

Lønnskostnad 3 082 725,66 0,00 3 082 725,66 3 131 170,37

6000 AVSK.BYGN.ANNEN FAST EIENDOM  13 107,00 13 107,00 0,00

6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT 0,00 0,00 3 277,00

Avskrivning på varige driftsm. og immatr.  ... 13 107,00 0,00 13 107,00 3 277,00

6110 Reisekostnader                238 562,62 238 562,62 45 400,41

6190 Andre reisekostnader senior   0,00 0,00 53 682,81

6210 Reisekostnad andre serielag   0,00 0,00 46 180,00

6230 Reisekostnader Bringserien   0,00 0,00 79 435,00

6231 Reiseutgifter LERØY serien    0,00 0,00 (11 397,00)

6410 STARTKONTIGENT NHFSERIE.     223 115,00 223 115,00 (30 490,00)

6430 Startkontingent BRING, NM, LE 0,00 0,00 3 500,00

6440 Startkontingent region        0,00 0,00 123 885,02

6450 Bøter                         0,00 0,00 2 000,00

6465 Startkontingent turneringer   0,00 0,00 6 300,00

6470 Kurs                          37 250,00 37 250,00 26 600,00

6520 Lokale utviklingstiltak, Lear 42 738,69 42 738,69 5 241,95

6610 Kjøp av spillere/Overganger   3 110,68 3 110,68 0,00

6711 Dommerkostnader ved kamper    322 256,78 322 256,78 120 492,19

6720 Kursing egne dommere          3 000,00 3 000,00 22 485,00

6730 Utstyr egne dommere           0,00 0,00 10 187,39

6790 Andre kostnader egne dommere  0,00 0,00 30 863,00

7020 Telefon                       16 274,80 16 274,80 16 002,89

7025 Internettkostnader            24 675,17 24 675,17 37 900,24

7030 Kontorrekvesita               28 481,63 28 481,63 6 486,34

7040 Inventar/Driftsmaterialer/Bet 110 083,32 110 083,32 170 810,00

7050 Utgifter Minibuss             56 184,77 56 184,77 84 806,56

7210 Drakter, treningsutstyr       246 887,98 246 887,98 94 023,25

7220 Baller, klister, annet idrett 114 879,28 114 879,28 77 895,44

7255 Barteravtale                  215 942,93 215 942,93 177 919,92

7290 Annet idrettsmateriell /besky 10 633,82 10 633,82 52 879,00

7770 BANKOG KORTGEBYRER           23 693,24 23 693,24 11 296,88

7790 ANDRE KOSTNADER               140 280,76 140 280,76 5 307,18

7920 Revisjon, regnskap            56 919,34 56 919,34 48 691,66

Annen driftskostnad 1 914 970,81 0,00 1 914 970,81 1 318 385,13
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Sum driftskostnader 5 348 003,60 4 580 685,53

Driftsresultat (45 224,10) 162 615,97

8050 ANDRE RENTEINNTEKTER          (64 993,00) (64 993,00) (16 804,10)

Annen renteinntekt (64 993,00) 0,00 (64 993,00) (16 804,10)

Sum finansinntekter (64 993,00) (16 804,10)

8150 ANDRE RENTEKOSTNADER          408,13 408,13 495,64

Annen rentekostnad 408,13 0,00 408,13 495,64

Sum finanskostnader 408,13 495,64

Netto finans (64 584,87) (16 308,46)

Resultat før skattekostnad (109 808,97) 146 307,51

Årsresultat (109 808,97) 146 307,51

8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 S1 109 808,97 109 808,97 (146 307,51)

Annen egenkapital 0,00 109 808,97 109 808,97 (146 307,51)

Sum 109 808,97 (146 307,51)



Spesifikasjon av poster Idrettslaget Bjørnar Håndball

Side 4

Kontospesifisert årsregnskap
Idrettslaget Bjørnar Håndball   

2022 2021Foreløpig Endring

Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.

1260 Utebelysning                  0,00 0,00 13 107,00

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormas ... 0,00 0,00 13 107,00

Sum varige driftsmidler 13 107,00

1360 Depositum nøkkel Sparebanken  500,00 500,00 500,00

Andre fordringer 500,00 0,00 500,00 500,00

Sum finansielle anleggsmidler 500,00 500,00

Sum anleggsmidler 500,00 13 607,00

1500 Samlekonto debitor            0,00 0,00 18 750,00

Kundefordringer 0,00 0,00 18 750,00

1560 Andre fordringer              201 985,12 201 985,12 132 586,48

1577 FORSKUDD LØNN                 0,00 0,00 761,28

1700 Forskuddsbetalte kostnader    114 982,11 114 982,11 89 674,82

1701 Forskuddsbetalt forsikring    1 576,00 1 576,00 0,00

1749 Forskuddsbetalt driftskostnad (0,01) (0,01) (0,01)

Andre fordringer 318 543,22 0,00 318 543,22 223 022,57

Sum fordringer 318 543,22 241 772,57

1920 Bank 3633.51.28731            1 083 895,11 1 083 895,11 926 672,83

1921 Bank 3633 50 25088            874,15 874,15 55 591,58

1922 Bank 3624 55 54898            878,67 878,67 138,67

1923 Bank 3626 31 08064 Lagkasser  107 407,95 107 407,95 0,00

1924 Bank 3633 51 29584            46 332,02 46 332,02 32 098,58

1925 Bank 3624.64.28977            686,32 686,32 35 797,66

1926 Bank 3633 07 05463            12 786,26 12 786,26 743,54

1927 Bank 3624 64 28942 Høyrente   5 206 147,89 5 206 147,89 5 148 428,89

1932 OTP Bedriftskonto             33 548,00 33 548,00 33 548,00

1935 Bank 3633 34 47090            17 873,62 17 873,62 16 210,25

1936 Bank 3626 31 08064            0,00 0,00 31 605,00

1950 Bank 3633 30 56423            80 894,08 80 894,08 70 728,08

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 591 324,07 0,00 6 591 324,07 6 351 563,08

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 6 591 324,07 6 351 563,08

Sum omløpsmidler 6 909 867,29 6 593 335,65

Sum eiendeler 6 910 367,29 6 606 942,65
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Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.

2050 Egenkapital pr 01.01          (4 340 981,79) S1 (109 808,97) (4 450 790,76) (4 340 981,79)

2051 Bjørnar Hovestyre             (763 664,23) (763 664,23) (763 664,23)

2052 Egenkapital Bjørnahallen      (1 090 982,19) (1 090 982,19) (1 090 982,19)

Annen egenkapital (6 195 628,21) (109 808,97) (6 305 437,18) (6 195 628,21)

Sum opptjent egenkapital (6 305 437,18) (6 195 628,21)

Sum egenkapital  (6 305 437,18) (6 195 628,21)

2400 Samlekonto kreditor           (45 771,84) (45 771,84) 34 113,44

Leverandørgjeld (45 771,84) 0,00 (45 771,84) 34 113,44

2600 FORSKUDDSTREKK                (80 517,00) (80 517,00) (70 351,00)

2740 Oppgjørskonto m.v.a.          (74 514,51) (74 514,51) (49 645,75)

2770 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.         (88 224,54) (88 224,54) (59 695,68)

2771 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.  (27 729,01) (27 729,01) (21 529,49)

Skyldige offentlige avgifter (270 985,06) 0,00 (270 985,06) (201 221,92)

2910 Tilskudd SPV                  (50 000,00) (50 000,00) (50 000,00)

2911 Innbetalt kontingent          (41 512,90) (41 512,90) (41 512,90)

2940 SKYLDIG FERIEPENGER           (196 660,31) (196 660,31) (152 693,06)

Annen kortsiktig gjeld (288 173,21) 0,00 (288 173,21) (244 205,96)

Sum kortsiktig gjeld (604 930,11) (411 314,44)

Sum gjeld (604 930,11) (411 314,44)

Sum egenkapital og gjeld (6 910 367,29) (6 606 942,65)



2022

Ytelser til daglig leder 
Ytelser til styret 

Note 4 - Andre Fordringer
Posten andre fordringer består av påløpte inntekter og forskuddsbetalte kostnader.

Note 6 - Egenkapital
Idrettslaget Bjørnar Håndballs egenkapital er positiv pålydende kr 6.305.437,-. En økning på 109.809,-. 
Av egenkapitalen avsettes kr 2.500.000 til anleggsinvesteringer.

Selskapet hadde pr 31.12.2022 ingen langsiktig gjeld.

933 509

2 124 702

3 131 170
44

1 863 111

65 538

Idrettslaget Bjørnar Håndball

Driftsinntektene har gått opp fra  4.418.070 i 2021 til  5.393.228 i 2022. 

2022

Note 3 - Ansatte, godtgjørelser m.v.
Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Pensjonkostnader
269 012Arbeidsgiveravgift

2021

Note 7 - Langsiktig gjeld

Note 5 - Bankinnskudd - Bundne midler
Pr 31.12.2022 hadde selskapet bundne midler med kr 80.894.       
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2022 utgjorde kr 80.517.

Lønninger

Gjennomsnittlig antall årsverk

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR

Note 2 - Driftsinntekter

Sum lønnskostnader

Andre ytelser - trenerhonorar - forsikringer - kjøregodtgjørelse

335 753

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

51 367

lønn kr  609.627,-
kr 0,-

570 904

3 082 726

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Beregning 
av fradrag for merverdiavgift blir fastsatt hvert år etter nøkkel pliktig omsetning/totalt omsetning. For 2022 
utgjorde denne prosenten tilnærmet 12 %.
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Fastsetje  
a. medlemskontingent på minst kr kr 100, og  

b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt  

til å fastsette treningsavgift for gruppas 

aktivitet.2  
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Medlemskontingent 

saksunderlag til årsmøtet 2023  
IL Bjørnar 

 

Medlemskontingent 2023 
 
Forslag til vedtak på årsmøtet IL Bjørnar 30.mars 2023: 
 
Medlemskontingent til IL Bjørnar fastsettes av årsmøtet 30.mars 2023 som vist nedenfor: 
 

 Medlemskontingent for 2023 

Barn 6-12 år 1450 (uendra) 

Ungdom 13-16 år 1750 (økes med kr 50) 

Rabattert kontingent for nære 
familiemedlemmer under 17år (gjelder fra 
betalende nummer tre og høyere) 

100 (ny) 

Ungdom 17-20 år 1950 (økes med kr 50) 

Senior 20+ 2650 (økes med kr 50) 

Senior Bredde 1850 (økes med kr 50) 

Håndball for menneske med utviklingshemming 1450 (uendra) 

Lagleder / trener / tillitsvalgt 100 (uendra) 

Støttemedlem IL Bjørnar 800 (uendra) 

 
Forklaring til rabattordning: 

1. Rabattordning for nære familiemedlemmer under 17 år på samme folkeregistrerte adresse; 
For barn eller ungdom som er betalende nummer 3 eller mer er medlemskontingent begrenset til kr 
100 per person. Rabattordning omfatter også for barn og ungdom under 17år i familier hvor 
foreldrene har forskjellig adresse. Barn/ungdom nr 1 og 2 betaler ordinært enkeltmedlemskap. 
Medlemmer og familie har et selvstendig ansvar for å melde inn rabattordning for medlemskap for 
betalende nummer 3 eller mer, ellers må det forventes at man blir fakturert enkeltmedlemskap. 

Forklaring til medlemskontingent: 
1. Kontingentinntekter for «Barn 6-12år», «Ungdom 13-16år» og «Familekontingent» fordeles med 60% 

til Arna-Bjørnar Fotball og 40% til IL Bjørnar. Kontingent kreves inn av AILAB. 
2. Kontingentinntekter for «Barn 6-12 år» og «Ungdom 13-16år» som spiller fotball for andre idrettslag 

enn Arna-Bjørnar Fotball skal betale redusert medlemskontingent (40%) av oppgitt sats, dvs hhv kr 
580 og kr 700. Kontingent for disse kreves inn av IL Bjørnar. Dette er i dag typisk medlemmer som har 
tilhørighet til Lone skole.  

3. Kontingentinntekter for «Ungdom 17-20år», «Senior 20+», «Senior Bredde», «Støttemedlemmer IL 
Bjørnar», «Håndball for menneske med utviklingshemming» og «Lagleder/trener/tillitsvalgt» går 
100% IL Bjørnar og kontingent for disse kreves inn av IL Bjørnar. 

4. Lagledere, trenere og tillitsvalgte må betale en minimumssats på kr 100 på grunn av regler fra Norges 
Idrettsforbund. Lagledere, trenere og tillitsvalgte som også er aktive som spillere i klubben skal kun 
betale minimumskontingenten på kr 100. 

 

Innkreving av medlemskontingent: 
1. Medlemskontingenten betales forskuddsvis.  
2. Faktura sendes ut av allianseidrettslaget Arna Bjørnar (AILAB) for medlemmer fra 16 år og under. IL 

Bjørnar sender ut for medlemmer fra 17 år og opp, samt for medlemmer som faller inn under punkt 3 
ovenfor.  

3. Styret gis mulighet til å redusere eller frafalle kontingenten for medlemmer som søker om dette med 
bakgrunn i sykdom, arbeidsledighet eller tilsvarende. 
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IL Bjørnar Håndball Utgitt 20.03.2023

Budsjett 2023
periode 1-12 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Budsjett 2023

01.01 - 31.12 01.01 - 31.12 01.01 - 31.12
SALGSINNTEKT
	3021 - Kiosk -499 817 -550 000 -400 000
	3022 - Billettinntekter -328 631 0 -400 000
	3250 - Samarbeidsavtale avg.pli. -346 283 -450 000 -360 000
	3251 - Grasrotmidler -172 880 -170 000 -180 000
	3255 - Barteravtale -177 002 -180 000 -180 000
	3320 - Salg supporterutstyr -8 825 0 - 50 000
Sum SALGSINNTEKT -1 533 438 -1 350 000 -1 570 000

ANNEN DRIFTSINNTEKT
	3611 - Lotteri -169 105 -160 000 -170 000
	3612 - Overskudd/underskudd lag. 33 191 0
	3640 - Automater, pottspill, bi. -103 888 -85 000 -100 000
	3650 - Startkontingent Vårspret. -211 600 -200 000 -210 000
	3710 - Medlemskontingent -415 393 -400 000 -400 000
	3740 - Øvrige Tilskudd -582 313 -500 000 -590 000
	3760 - Tilskudd fra NIF, Momsko. -655 118 -400 000 -650 000
	3810 - Dugnader -105 234 -100 000 -100 000
	3820 - Håndballskole -63 745 -20 000 -60 000
	3885 - Gaver, bidrag -1 586 585 -1 350 000 -1 350 000
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT -3 859 790 -3 215 000 -3 630 000

SUM DRIFTSINNTEKTER -5 393 228 -4 565 000 -5 200 000

VAREKOSTNAD
	4010 - Varekjøp Kiosk 276 254 150 000 250 000
	4030 - Varekjøp Idrettsmateriel. 437 0
	4040 - Varekjøp/kostnad inntekt. 60 510 60 000 60 000
Sum VAREKOSTNAD 337 201 210 000 310 000

LØNNSKOSTNAD
	5010 - Lønn ansatte 1 928 042 1 800 000 2 100 000
	5020 - Feriepenger ansatte 196 660 170 000 252 000
	5030 - Arbeidgiveravgift ansatt. 335 753 275 000 332 000
	5040 - Kjøregodtgjørelse Ansatt. 39 524 165 000 40 000
	5345 - Bom, billetter og lignen. 19 480 25 000 25 000
	5420 - INNBERETNINGSPL.PENSJONS. 51 367 66 000 50 000
	5440 - Kjøregodtgjørelse andre . 89 083 15 000 70 000
	5520 - Sosiale kostnader 58 100 95 000 60 000
	5630 - Lisenser, Lise+ 16 780 17 000 15 000
	5640 - Forsikring eiendom, inve. 38 768 30 000 40 000
	5800 - REFUSJON AV SYKEPENGER -354 0 -
	5930 - Honorar konsulenthjelp 213 822 150 000 100 000
	5940 - Trenerhonorar 94 500 70 000 30 000
	5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER 1 200 100 000 10 000
Sum LØNNSKOSTNAD 3 082 725 2 978 000 3 124 000

AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLE.
	6000 - AVSK.BYGN.ANNEN FAST EIE. 13 107 0 0
	6010 - Kostnadsføring gulv + sa. 0 200 000 200 000
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSM. 13 107 200 000 200 000

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
	6110 - Reisekostnader 238 563 350 000 350 000
	6410 - STARTKONTIGENT NHF-SERIE. 223 115 250 000 250 000
	6470 - Kurs 37 250 1 000 40 000
	6520 - Lokale utviklingstiltak,. 42 739 20 000 40 000
	6610 - Kjøp av spillere/Overgan. 3 111 0
	6711 - Dommerkostnader ved kamp. 322 257 300 000 325 000
	6720 - Kursing egne dommere 3 000 6 000 10 000
	6790 - Andre kostnader egne dom. 0 40 000 10 000
	7020 - Telefon 16 275 16 000 20 000
	7025 - Internettkostnader 24 675 35 000 25 000
	7030 - Kontorrekvesita 28 482 6 000 20 000
	7040 - Inventar/Driftsmateriale. 110 083 175 000 100 000
	7050 - Utgifter Minibuss 56 185 20 000 50 000
	7210 - Drakter, treningsutstyr 246 888 90 000 150 000
	7220 - Baller, klister, annet i. 114 879 77 000 100 000
	7255 - Barteravtale 215 943 180 000 180 000
	7290 - Annet idrettsmateriell /. 10 634 50 000 15 000
	7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 23 693 10 000 20 000
	7790 - ANDRE KOSTNADER 140 281 5 000 100 000
	7920 - Revisjon, regnskap 56 919 45 000 60 000
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 1 914 972 1 676 000 1 865 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 5 348 005 5 064 000 5 499 000

Sum DRIFTSRESULTAT -45 223 499 000 299 000

ANNEN RENTEINNTEKT
	8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER -64 993 -15 000 -100 000
Sum ANNEN RENTEINNTEKT -64 993 -15 000 -100 000

ANNEN RENTEKOSTNAD
	8150 - ANDRE RENTEKOSTNADER 408 500 500
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD 408 500 500

Sum ÅRSRESULTAT -109 808 484 500 199 500



2 Årsmøtet kan fastsetje ei øvre grense for storleiken på treningsavgifta  
3 Organisasjonsplanen skal regulere den interne organiseringa og aktiviteten i idrettslaget. 
4 Dette er minimum av dei tillitspersonar som skal veljast på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velje andre tillitspersonar det er behov for.  
5 Idrettslaget kan velje om styremedlemer skal veljast for eitt eller to år av gangen 

 

 ÅRSMØTE 2023 IL Bjørnar 
Dato: 30.mars kl 1900, Sted: klubbrommet Bjørnarhallen 
Lenke til Lover for idrettslaget Bjørnar, vedtatt 30.03.2022. 

 

SAK 13; 

Behandle organisasjonsplan3 til 

idrettslaget 

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/05/Lover-for-Idrettslaget-Bjornar-ILB-2022_03_30-vedtatt-pa%CC%8A-a%CC%8Arsmotet-1-1.pdf
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1 ORGANISASJONSKART 

1.1 Styret  

Styret i idrettslaget Bjørnar vert valt på ILB sitt årsmøte under idrettslagets lov § 10 (4) pkt 14.   

Styret har ansvar og oppgåver i trå med lova til IL Bjørnar §11 og i trå med denne organisasjonsplan. 

Etter val av styremedlemmer på årsmøtet vil styret sjølv konstituere styremedlemmer til følgjande verv i styret: 

leiar økonomi, leiar sport, leiar barn og ungdom, leiar senior, samt to som blir konstituert som ordinære 

styremedlemmer. 

Verv - styret Normal valperiode 

Leiar 1 år 

Nestleiar 2 år 

Leiar Økonomi - Styremedlem 2 år 

Leiar Barn (6-11 år) og Ungdom (12-16 år) - Styremedlem 2 år 

Leiar Senior Kvinner/Menn (17år og over) - Styremedlem 2 år 

Leiar Sport - Styremedlem 2 år 

Styremedlem 2 år 

Styremedlem 2 år 

1.2 Dagleg leiar 

Dagleg leiar skal leie den daglege, administrative drifta av idrettslaget og skal følgje dei retningslinjene og pålegga 

som styret har gitt.  Saker og spørsmål som er utanfor dei rammene som styret har sett, må avklarast med styret 

før det vert gjort nærmare val. Eigen stillingsinstruks gjeld også for dagleg leiar. Dersom det ikkje er tilsett dagleg 

leiar fell alle punkta som omhandlar dagleg leiar bort. Alt ansvar og myndigheit som høyrer inn under dagleg leiar 

vert då overført til styrets leiar. 

1.3 Valgkomité og kontrollutvalg 

Valgkomité og kontrollutvalg i idrettslaget Bjørnar vert valt på ILB sitt årsmøte under § 10 (4) pkt 14. 

Ansvar og oppgåver er i trå med lova til ILB §12 og i trå med denne organisasjonsplan. 

Verv - valgkomité Normal valperiode  Verv - kontrollutvalg Normal valperiode 

Leiar 1 år  Leiar 1 år 

Medlem 1 år  Medlem 1 år 

Vara 1 år  Vara 1 år 

 

1.4 Allianseidrettslag 

IL Bjørnar er ein del av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar.  

 
 

  

 

Arna-Bjørnar  

Fotball (ABF) 

Allianseidrettslaget  
Arna-Bjørnar  

Arna turn og  

Idrettslag  (ATIL) 

Idrettslaget 

Bjørnar (ILB) 
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2 INSTRUKS FOR STYRET OG STYRETS SAKSBEHANDLING  

Styret skal følge §11 i ILB lover, sitat:  

(1) Idrettslaget blir leidd og forplikta av styret, som representerer idrettslaget eksternt.  
(2) Styret er den høgaste styresmakta til idrettslaget mellom årsmøta, men visse avgjerder kan 

berre vedtakast av årsmøtet i samsvar med § 10 (4) og NIFs lov § 2-22. 
(3) Forvaltninga av, og tilsynet med, alle delar av idrettslagsverksemda høyrer under styret. 

Styret skal sørgje for:  
- at formålet med idrettslaget blir oppfylt 
- at idrettslagsverksemda og økonomistyringa er forsvarleg organisert og at idrettslaget 

sine midlar vert brukt og forvalta på ein forsiktig måte i samsvar med dei vedtak som er 
fatta på årsmøtet eller av overordna organisasjonsledd 

- at avgjerder fattast i samsvar med regelverket og vedtaket til overordna 
organisasjonsledd, lova til idrettslaget og årsmøtevedtaket  

- å representere idrettslaget utetter 
- at det blir registrert opplysningar i medlems- og organisasjonsregisteret til idretten 

gjeld NIFs lov § 10-5 og forskrift om medlems- og organisasjonsregisteret til idretten 
med utfyllande reglar 

- at det blir utnemnt ein ansvarleg for politiattestordninga 
- at det blir utnemnt ein ansvarleg for barneidretten 

(4)  Styret kan utnemne komitear/utval for handtering av kontinuerlege eller enkeltståande 

oppgåver, og utarbeide mandat/instruks for dei.  

(5) Styret skal oppnemne representantar til årsmøte/ting i overordna organisasjonsledd 
dersom årsmøtet ikkje har valt representantar.  

(6) Styret skal halde møte når leiaren bestemmer det, eller når minst to av styremedlemmene 
krev det. 

 

Styret har ansvar og oppgåver i trå med lova til IL Bjørnar §11 og i trå med denne organisasjonsplan. 
Etter val av styremedlemmer på årsmøtet skal styret sjølv konstituere styremedlemmer til følgjande verv i 
styret: leiar økonomi, leiar sport, leiar barn og ungdom, leiar senior. 
  

Styret skal mellom anna: 
1. Sette i verk årsmøtevedtak eller styrevedtak som angår aktiviteten 
2. Administrere og halde kontroll på økonomien i tråd med tildelte budsjett og rammer.  
3. Holde seg orientert om klubbens økonomiske stilling og påse at dens virksomhet, regnskap og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
4. Etter behov fordele oppgåver og roller mellom styremedlemane og andre tillitspersonar i klubben 
5. Arbeide for å rekruttere og behalde spelarar og tillitsvalgte 
6. Kommunisere med leiarar og føresette rundt dei enkelte laga 
7. Rekruttere/engasjere, kommunisere med og drive utdanning for trenarar og miljøkontakter rundt laga 
8. Inngå tilsettings- og honoraravtaler, dugnadsavtaler, sponsoravtaler og eventuelle andre nødvendige 

avtaler for den økonomiske styringa til idrettslaget etter dei retningslinjene årsmøtet har bestemt. 
9. Bruke og vedlikehalde klubbhåndbok med rutiner og retningslinjer  
10. Vedlikeholde klubbens årshjul og aktivitetsbeskrivelser for styret / utvalg 
11. Saman med sportslig utval bruke og vedlikeholde sportsplan for sportslig organisering og utvikling 
12. Bruke arbeidsbeskrivelse for verv i styret angitt i denne organisasjonsplan og foreslå endringer 
13. Vedlikeholde stillingsbeskrivelser for fast ansatte og midlertidig ansatte 
14. Motta innspill fra sportslig utvalg om idrettslagets sportsplan og vedta sportsplan 
15. Påse at innhold i idrettslagets klubbhåndbok og sportsplan gjøres kjent for trenere, miljøkontakter, 

støttefunksjoner, utøvere og foresatte 
16. Gjere seg kjent med NIF og NHF sine verdier og påse at idrettslagets aktivitet støtter opp om disse. 
17. Gjere seg kjent med Norges idrettsforbunds bærekraftstrategi og FNs bærekraftmål og påse at idrettslaget 

blir og er bevisst korleis ein kan forsterke dei positive effektene av vår idrett i eit bærekraftperspektiv, 
samtidig som vi adresserer og reduserer vår negative innvirkning på mennesker og miljø. Som idrettslag 
skal vi fremme verdigrunnlag innenfor rasisme, likestilling, seksuell trakassering, helse, livskvalitet og vi 
skal legge til rette for håndball for alle, lengst mulig. 

18. Konstituere seg som beskrevet i organisasjonsplan  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/44ebaa007f6a41a2a5cd3af2617dba51/norges-idrettsforbunds-barekraftsstrategi.pdf
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Styret vedtar korleis klubbens midler skal anvendast i henhold til det formål og de bestemmelser som er 
nedfelt i vilkårene satt for bevilgninger fra det offentlige, årsmøtets vedtak og idrettslagets lov. Styret skal 
sørge for ein forsvarlig organisering av klubbens virksomhet. Styret har eit forvaltnings- og beslutningsansvar i 
alle saker, dog slik at disposisjoner av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet skal 
vedtas av årsmøtet, jf. også ILBs lov § 11 (2).   
 

Dersom eit vedtak kan anslåast å vere av betydeleg omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, 
skal styret før vedtak fattes vurdere hvorvidt saken må behandles av årsmøtet. Styret skal særleg vurdere 
følgjande disposisjonar i forhold til ovannemnde forhold: låneopptak, ytelse av lån eller garantier (jfr ILBs lov § 
9), investeringer, samt iInngåelse av kontrakter som av andre grunner må anses å være av vesentlig og/eller 
prinsipiell betydning for klubben, herunder blant annet kontrakter av idrettspolitisk, samfunnsmessig eller 
holdningsmessig karakter. 

2.1 Innkalling til styrebehandling 

Styrets leiar kallar inn til styremøte etter behov, men minst ein gang kvar tredje månad. Innkalling skjer digitalt 
pr e-post eller melding med minst ei veke varsel og med angitt dagsorden. Styremøtet skal gjennomførast i 
henhold til NIFs lov § 2-9. Ekstraordinære styremøte kan kallas inn på kortare varsel dersom sakens natur 
tilseier umiddelbar styrebehandling. Saker som styremedlemmer ønsker satt på dagsorden skal forelegges 
styrets leiar så tidleg som mogleg og seinast ei veke før styrebehandling. Endelig dagsorden og saksdokumenta 
skal være tilgjengeleg 2 dagar før styremøtet. Dersom fristen for innmelding av saker på dagsorden ikkje 
overholdes og/eller det kommer opp saker rett i forkant av styremøtet, avgjer styret om saken skal inkluderast i 
dagsorden under styremøtet. Fast tilsette ved både sportslig medarbeider og dagleg leiar inviterast til alle 
styremøter. Øvrige personar inviterast dersom fleirtalet av styremedlemmene ønsker det.  

2.2 Behandling og beslutningdyktighet av saker i styret 

Styret skal behandle saker i møte (fysisk), med mindre styrets leiar eller et fleirtal av styremedlemmene finner 
at saken kan behandlast pr. elektronisk melding, pr. telefon eller på annan betryggjande måte. Styrets leiar skal 
sørge for at alle styremedlemmene så vidt mogleg kan delta i en samla behandling av saker som behandlast 
utan møte (fysisk). Styrets leiar eller et fleirtal av styremedlemmene kan krevje fysisk møtebehandling. 
Styrebehandlinga leies av styrets leiar. Dersom styrets leiar ikkje deltar i møtet, skal møtet leiast av nestleiar 
eller, om denne heller ikkje deltar i møtet, av eit anna styremedlem valgt av styret. Dagleg leiar har rett og plikt 
til å delta i styrets behandling av saker og har tale- og forslags rett. Fleirtalet av styret avgjer om enkeltsaker 
skal behandlast med andre enn styrets faste medlemmer til stede. Styret kan treffe beslutning når eit fleirtal av 
medlemmene møter til styrebehandlinga, jf. klubbens lov og NIFs lov § 2-9. Styret kan likevel ikkje treffe 
beslutning utan at alle styremedlemmene så vidt mogleg er gitt anledning til å delta i handsaminga av saka. Ein 
beslutning av styret krev at fleirtalet av dei styremedlemmer som deltar i behandlinga av ei sak, har stemt for. 
Ved stemmelikhet er møteleiar si stemme avgjerande.  

2.3 Styreprotokoll 

Det skal føres protokoll over styrebehandlinga, jf. NIFs lov § 2-9. Protokoll skal minst angi tid og sted, deltakere, 
saksnummer, behandlingsmåte og styrets beslutning. Det skal også fremgå om styrebehandlinga oppfyller 
reglene om vedtaksførhet. Styremedlem som ikkje er enig i ei beslutning, kan krevje si oppfatning innført i 
protokollen. Protokollen sendes styremedlemmene snarast mogleg etter styremøtet. Eventuelle merknader 
som krevjast innført i protokoll skal umiddelbart meldast av den enkelte styremedlem. Protokollen godkjennast 
i neste styremøte. Protokollen skal arkiverast på klubbens digitale områder.  Saker av konfidensiell eller av 
særleg sensitiv karakter er unntatt offentlegheita skal oppbevarast/lagrast på forsvarleg måte. For slike saker 
føres egen protokoll der kun aktuell sak medtas.  

2.4 Inhabilitet, taushetsplikt og representasjon utad 

Samtlige styremedlemmer og dagleg leiar har taushetsplikt om fortrulege forhold de vert kjent med og om 
forhandlingane og avstemmingane i styret og utvalg. Informasjon til utenforståande kan berre gis av styrets 
leiar eller av dagleg leiar. Styrets leiar representerer klubben utad og tegner organisasjonen i saker som ikkje er 
underlagt dagleg leiars myndigheit.  

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
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3 INSTRUKS FOR VALGKOMITÉ 

3.1 Generelt 

Formålet med denne instruksen er å gi en oversikt over valgkomiteens funksjoner, oppgåver og ansvar. 
Valgkomiteen i idrettslaget Bjørnar vert valt på ILB sitt årsmøte under § 10 (4) pkt 14. Medlem av valgkomiteen 
er underlagt dei valgbegrensninger som følger av ILBs lov § 5.  
 
Ansvar og oppgåver til valgkomiteen er i trå med lova til ILBs lov §12, NIFs lov § 2-18 og i trå med denne 
organisasjonsplan og instruks. 
 
For reglar om valgkomiteen gjeld NIFs lov § 2-18, sitat: «Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling 
fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.» 
 
Valgkomiteens oppgåver er å avgi innstilling til årsmøtet om valg av medlemmer til styret, herunder styrets 
leiar og nestleiar, samt øvrige valg av styremedlemmer, varamedlemmer og tillitsvalgte som skal foretas på 
årsmøtet, med unntak av valgkomiteens medlemmer.   
 
Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå ein styresammensetning som kan ivareta klubbens interesser, og 
klubbens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et 
kollegialt organ.  
 
Valgkomiteen skal avgi ei begrunna innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen skal innehalde 
relevant informasjon om kandidater til valg og organenes sammensetning. Innstillingen skal også innehalde ein 
beskrivelse av korleis valgkomiteen har utført sitt arbeid. Valgkomiteen innstilling skal være i henhold til ILBs 
lov §4 (kjønnsfordeling) og §5 (valgbarhetsreglene) og dei til einkvar tid gjeldande retningslinjer gitt i medhald 
av disse bestemmelsene.  
 

3.2 Saksbehandlingsregler 

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når eit flertal av medlemmene er til stades. Samtlege medlemmer skal så 
vidt mogleg gis anledning til å delta i behandlinga. Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra leiaren, og 
dessuten når to eller fleire medlemmer eller styreleiaren ber om det. Valgkomiteens leiar har hovedansvar for 
komiteens arbeid. 
 
Fra komiteens møter skal det føres protokoll. Valgkomiteen skal innhente dei opplysninger fra klubbens 
medlemmer og eventuelt administrasjonen som anses relevante. Herunder vil inngå kontakt med klubbens 
styre og andre av klubbens organer for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og andre organers 
sammensetning. Valgkomiteen kan kun avgi éin samla innstilling. Ved ueinigheit skal fleirtalets innstilling 
leggjast til grunn.  

 

3.3 Behandling av valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet bør tilgjengeleggjerast i god tid før årsmøtet. Fortrinnsvis bør innstillingen 
vedleggas samen med innkallinga til årsmøtet. Komiteens leiar, eller den han / hun måtte bemyndige, 
fremlegger innstillingen for årsmøtet. 

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
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4 INSTRUKS FOR KONTROLLUTVALG - UTVALGETS OPPGAVER OG ROLLER 

4.1 Generelt 

Kontrollutvalg i idrettslaget Bjørnar vert valt på ILB sitt årsmøte under § 10 (4) pkt 14. Medlem av 
kontrollutvalg er underlagt de valgbegrensninger som følger av ILBs lov § 5. Ansvar og oppgåver er i trå med 
lova til ILBs lov §12 og i trå med denne organisasjonsplan og instruks. Formålet med denne instruksen er å gi en 
oversikt over Kontrollutvalgets funksjoner, oppgåver og ansvar. Utvalget skal videre handtere oppåver som 
idrettslaget v/styret finner det naturlig eller påkrevd at utvalget er orientert om eller tar stilling til. 

4.2 Møteplikt og vedtak 

Kontrollutvalget møtes så ofte som påkrevd for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. Utvalgets vedtak fattes med 
alminneleg fleirtal. Medlem som ikkje er enig i ei beslutning, kan krevje si oppfatning innført i protokollen. 
Utvalget fører protokoll over sine møter. 

4.3  Oppgåver og rapporteringsplikter 

Kontrollutvalget skal påse at: 

• idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 

• idrettslaget har økonomisk kontroll internt 

• årsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift 
 
Kontrollutvalget skal videre:  

• rapporterere til årsmøtet, og kan ved behov rapportere gjennom året til idrettslaget styre 

• Løpende ta opp forhold utvalget finn naudsynt  

• gjennomgå idrettslagets regnskap (bortfell dersom idrettslaget har engasjert revisor som er er krav 
dersom omsetning er større enn kr 5 millioner)  

• på årsmøtet leggje frem ei skriftlig beretning og idrettslagets anliggender for øvrig. Dersom 
idrettslaget ikke har engasjert revisor skal beretning inneholde ein uttalelse om årsregnskapet 

• påse at idrettslagets midlar går til dei aktivitetane som årsmøtet har fatta vedtak om og at Idrettslaget 
har økonomisk kontroll internt og at årsregnskapet gir riktig bilde av lagets drift 

• forelegges alle forslag til vedtak som skal behandlast på årsmøtet, og avgje ein uttalelse til de saker 
som ligger innanfor sitt arbeidsområde. 

 
Kontrollutvalget kan møte på idrettslagets årsmøte utan stemmerett, men med tale- og forslagsrett i dei saker 
som ligger innanfor utvalgets arbeidsområde. Kontrollutvalget plikter så langt det er mogleg å på forhånd 
informere idrettslagets styre om eventuelle planlagde innlegg eller forslag. NIF har utarbeidet ulike veiledere 
og sjekklister for kontrollutvalg avhengig av om idrettslaget har engasjert revisor eller ikke. Disse sjekklistene 
skal kontrollutvalget benytte i sitt arbeid: 

UTEN revisor: 

• Veileder for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor  

• Sjekkliste for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor  
MED revisor: 

• Veileder for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor 

• Sjekkliste for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor 

4.4 Taushetsplikt 

Kontrollutvalgets medlemmer har absolutt taushetsplikt i forhold til den informasjon og dei opplysningar om 

interne forhold i idrettslaget og andre opplysningar dei vert kjent med som følge av sitt tillitsverv. Taushetsplikta 

består også etter at tillitsvervet er opphørt.   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fcontentassets%2F3bc0a2348bd34d91984ce700e7106749%2Fveileder-kontrollutvalg-130520-1.docx&data=04%7C01%7Calit%40equinor.com%7C370780ea2c884ef69c8808d9f157ccfe%7C3aa4a235b6e248d591957fcf05b459b0%7C0%7C0%7C637806184188965410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ntFrgi5eSgLK6hpklPL2qCMEs2y6DZ5i5lXDoA0AaTY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fcontentassets%2F3bc0a2348bd34d91984ce700e7106749%2Fsjekkliste-kontrollutvalg-uten-engasjert-revisor-130520.docx&data=04%7C01%7Calit%40equinor.com%7C370780ea2c884ef69c8808d9f157ccfe%7C3aa4a235b6e248d591957fcf05b459b0%7C0%7C0%7C637806184188965410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4irFTiLOsYPJVZkwjRvNOfGlDiiw17K397zr3XVYAoM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fcontentassets%2F3bc0a2348bd34d91984ce700e7106749%2Fveileder-kontrollutvalg----idrettslag-med-engasjert-revisor.docx&data=04%7C01%7Calit%40equinor.com%7C370780ea2c884ef69c8808d9f157ccfe%7C3aa4a235b6e248d591957fcf05b459b0%7C0%7C0%7C637806184188965410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=73AP2KYkoz1jpcyyg0vey%2Bx9qrVmYAEb%2Fw0Ex2dhPlg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fcontentassets%2F3bc0a2348bd34d91984ce700e7106749%2Fsjekkliste-for-kontrollutvalg----idrettslag-med-engasjert-revisor.docx&data=04%7C01%7Calit%40equinor.com%7C370780ea2c884ef69c8808d9f157ccfe%7C3aa4a235b6e248d591957fcf05b459b0%7C0%7C0%7C637806184188965410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=wM6DdNcFgLwVgko6R3Rv5Z3TvY7b6X89GOgv3Tz9rwA%3D&reserved=0
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5 ARBEIDSBESKRIVELSER FOR STYRET 

5.1 STYRETS LEIAR  

RAPPORTERER TIL: STYRET og ÅRSMØTET, samt informasjon til DAGLEG LEIAR, KONTROLLUTVALG og 
VALGKOMITÉ 
• Leiar for styret har personalansvar for daglig leder har det overordnede ansvar for tilsatte som jobbar med 

oppgaver relatert til aktivitetene i klubben. Dette innebærer at leiar for styret kan signere tilsettings-
/honoraravtaler og sponsoravtaler. Etter styrets godkjenning er styrets leiar ansvarlig for å inngå 
midlertidig tilsettingsavtale av trenere.  

• Leiar er ansvarlig for ansettelse og oppfølging av daglig leiar.  Leiar er ansvarlig for ansettelse-/tilsetnings-
avtaler og oppfølging av trenere i samarbeid med leiar for sport og leiar for senior-/ungdoms-/barne-
gruppen.  Leiar kan foreta nødvendige endringer for personell tilknyttet aktivitetene i klubben. Dagleg leiar 
har personal ansvar og er ansvarlig for oppfølging av medarbeider(e) og hallvakter. 

• Leiar for styret kan representere laget utad i saker som er tilknyttet aktivitetene i idrettslaget, som til dømes 
NHF Region Vest sine ting og samlinger, samt i media. 

• Styrets leiar kaller inn til styremøter og leiar styremøtene. Leiar følger opp alle saker som styrebehandles. 
Leiar er ansvarlig for å tildele ansvarlig/frist for alle oppgaver som skal utføres. 

• Leiar er sammen med styret ansvarlig for å sørge for at styringsdokumenter vedlikeholdes, som eksempel: 
Idrettslagets lov, Klubbhåndbok, Organisasjonsplan, Stillingsbeskrivelser for ansatte, Arbeidsbeskrivelser for 
styret, Økonomihåndbok, Anleggsplan, Utstyrsplan, Årshjul for styret og grupper. Daglig leiar er ansvarlig for 
vedlikehold av administrasjonshåndbøker og markedsplaner. 

• Leiar er sammen med styret ansvarlig for at styret konstituerer seg og ivaretar oppgaver som beskrevet i 
klubbens organisasjonsplan.  

• Leiar er ansvarlig for å skrive årsmelding til idrettslaget, utarbeide sakspapirer til årsmøte og for å kalle inn 
til årsmøte. 
 

5.2 STYRETS NESTLEIAR 

RAPPORTERER TIL: STYRET og STYRELEIAR 
• Delta i styremøter i IL Bjørnar. Assistere leiar i hans verv og fungere som leiar i leiars fravær. Ellers definerte 

oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. I samarbeid med leiar barne-/ungdoms-/senior-
gruppe sørge for etablering / oppfølging av støttegrupper som bl.a. kan arbeide med dugnader og lotterier. 
 

5.3 STYRETS ØKONOMIANSVARLIG  

RAPPORTERER TIL: STYRET og STYRELEIAR 
• Delta i styremøter i IL Bjørnar og holde styret løpende orientert om forhold som omhandler klubbens 

økonomi. Ansvar for oppfølging av økonomien og å støtte leiar for barne-/ungdoms- og seniorlag i forhold 
knyttet til budsjett og regnskap. Sammen med daglig leiar fremlegge økonomisk oversikt til styret når de 
ber om det. Ansvar for å gjennomføre budsjettprosessen i håndballgruppen. Ansvar for å utarbeide årlig 
økonomisk beretning. 
 

5.4 STYREMEDLEM  

RAPPORTERER TIL: STYRET og STYRELEIAR 
• Delta i styremøter i IL Bjørnar.  

• Bidra til å løse ikke definerte oppgaver og prosjekter. Være behjelpelig med styrets arbeid ved behov. 

• Stille seg til disposisjon for å bistå og hjelpe med arbeidsoppgaver i barn og ungdom, samt seniorgruppen. 

• Ha et særskilt ansvar for å utarbeide, vedlikeholde og aktivt bruke årshjul for marked og arrangement. 
Dette for å sikre at man har kontroll på når oppgavene skal løses. Man vil og tidlig kunne avdekke om man 
har ressurser til å takle oppgavepågangen som kommer. Årshjulet bør revideres minst en gang pr. år, 
gjerne i forkant av årsmøtet. Da vil det være enklere å signalisere hva som er gjort, hva som må gjøres i 
kommende periode og hvilke verv/funksjoner man trenger i klubben. 
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5.5 LEIAR SPORT  

RAPPORTERER TIL: STYRET og STYRELEIAR, samt informasjon til SPORTSLIG UTVALG 
• Leiar Sport skal delta i styremøter i IL Bjørnar.  

• Leiar sport er leder for sportslig utvalg, representere sportslig utvalg i styret. Sportslig utvalg er ansvarlig for 
utarbeidelse av Sportsplan, sportslig organisering, trenerhåndbok/blå tråd.  

• Leiar sport er ansvarlig for innkalling til møter i sportslig utvalg, samt å lede møter i sportslig utvalg 

• Leiar sport er ansvarlig for all sportslig aktivitet i IL Bjørnar. I dette ligger bl.a. alt håndball- og treningsfaglig 
innhold for klubbens lag, bemanning av støtteapparat til treningsgrupper, samt å innstille overfor leiar 
senior, evt leiar BoU, samt overfor styret vedrørende ansettelse av trenere. 

• Leiar sport er ansvarlig for å påse at lag i barn og ungdom, samt at rekruttlag og seniorlag har nødvendige 
sportslige støttefunksjoner som består av trenere, lagledere og hjelpetrenere 
 

Leiar Sport skal: 
• rapportere til styret sportslig status og sportslig plan, innstille for styret forslag til revidert sportsplan, samt 

forslag til sportslig organisering og sørge for tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelig ressurser for å bemanne 
verv i sportslig utvalg iht dokument for sportslig organisering 

• innstille for styret forslag til midlertidige ansettelseskontrakter med trenere, dommere og spillere 

• sammen med sportslig utvalg påse vedlikehold av trenerhåndbok og ballsidighetshåndbok, samt følge opp 
at nevnte håndbøker og klubbens sportsplan er kjent og følges opp av alle lag i klubben 

• sammen med sportslig utvalg påse at trenere for samtlige lag i klubben deltar aktivt i trenerforum 

• sammen med sportslig utvalg sørge for konflikt-forebygging og -håndtering, innstille evt sanksjoner eller 
forslag til videre håndtering for styret 

• sammen med sportslig utvalg påse at NIFs og at idrettslagets lover, retningslinjer og håndbøker er kjent og 
følges opp av alle trenere og lag i klubben 

• sammen med sportslig utvalg sørge for godkjenning og anbefaling ift påmelding cup/serie 

• sammen med sportslig utvalg godkjenne og anbefale forslag treningstider 

• sammen med sportslig utvalg arrangere og delta i trenerforum, og ha dialog med klubbens trenere 

• sammen med sportslig utvalg utarbeide standard forslag til kontrakter med trenere og støtteapparat for 
senior/rekruttlag, samt forslag til standard kontrakter med spillere.  

• sammen med sportslig utvalg være i dialog med seniortrenere vedrørende nye spillere og overganger. 

• sammen med sportslig utvalg utarbeide og aktivt bruke årshjul for sport. Dette for å sikre at man har 
kontroll på når oppgavene skal løses. Man vil og tidlig kunne avdekke om man har ressurser til å takle 
oppgavepågangen som kommer. Årshjulet bør revideres minst en gang pr. år, gjerne i forkant av årsmøtet. 
Da vil det være enklere å signalisere hva som er gjort, hva som må gjøres i kommende periode og hvilke 
verv/funksjoner man trenger i klubben. 

• bistå leder BoU-gruppen og senior-gruppen utarbeide forslag til budsjett, inkludert evt utgifter til kurs, 
trenerutdanning, lønn, reiseutgifter, treningsutgifter, treningsleir, turneringer for gruppene som skal 
legges frem for og gjennomgås med styret 
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5.6 LEIAR BoU - BARN (6-12år) og UNGDOM (13-16år) 

RAPPORTERER TIL: STYRET og STYRELEIAR, samt informasjon til BOU gruppen 
• Leiar for BoU skal delta i styremøter i IL Bjørnar og skal sikre at styret holdes løpende orientert om forhold 

som omhandler barn og ungdomsgruppen.  

• Leiar for BoU skal ha god dialog med leiar sport.  

• Leiar for BoU skal etablere og lede støttegruppe som arbeider for at klubbens barne- og ungdomslag får de 
best mulige forhold for å drive aktivitet. 

• Leiar for BoU skal påse at alle lag har støttefunksjoner som består av miljøkontakter. 

• Leiar BoU skal etablere et utvalg sammen med støtte personer rundt barn og ungdomslagene, og utvalget 
skal arbeide for miljøarbeid, supportere og etter behov etablere og følge opp støttegrupper for barn og 
ungdom. 

  

Leiar BoU skal: 
• utarbeide forslag til budsjett, inkludert evt utgifter til kurs, trenerutdanning, lønn, for gruppen som skal 

legges frem for og gjennomgås med styret.  

• følge opp regnskap og påse en har handlingsrom innenfor vedtatte budsjett. I saker der en er utenfor 
budsjett skal styret involveres for å vurdere budsjett opp mot plan. 

• holde oversikt over antall spillere og støtteapparat rundt barn- og ungdomslagene og jobbe for å beholde 
flest spillere lengst mulig.  

• ved spillerfrafall skal leiar BoU i samråd med sportslig utvalg etablere kontakt med vedkommende spiller 
og foresatt for å forsøke å re-rekruttere spiller tilbake og evt avklare årsak til frafall. 

• sikre at det er på plass en støttegruppe som arbeider for at klubbens barn og ungdomsgruppe skal få de 
mest optimale forhold for å drive aktivitet.  

• påse at retningslinjer for trygg på trening er kjent for lagets støttefunksjoner, samt hos foreldre  

• påse at foreldrevettregler er kjent og at det er en positiv stemning rundt ungdomslagene 

• sørge for at det arbeides aktivt med det miljømessige i barn og ungdomsgruppen og at innhold i 
klubbhåndbok er kjent. Sammen med trenere og sportslig utvalg arbeide for at alle dagens spillere 
fortsetter og er motivert for å bidra positivt for Bjørnar. Legge til rette for at Bjørnar holder på spillere og 
løfter de inn i andre funksjoner i klubben etter endt aktiv karriere. 

• utarbeide og aktivt bruke årshjul for barn og ungdom. Dette for å sikre at man har kontroll på når 
oppgavene skal løses. Man vil og tidlig kunne avdekke om man har ressurser til å takle oppgavepågangen 
som kommer. Årshjulet bør revideres minst en gang pr. år, gjerne i forkant av årsmøtet. Da vil det være 
enklere å signalisere hva som er gjort, hva som må gjøres i kommende periode og hvilke verv/funksjoner 
man trenger i klubben. 
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5.7 LEIAR SENIOR (herre- og damegruppen, fra og med 17år)  

RAPPORTERER TIL: STYRET og STYRELEIAR, samt informasjon til SENIOR gruppen 
• Leiar senior skal delta i styremøter i IL Bjørnar og skal sikre at styret holdes løpende orientert om forhold 

som omhandler seniorgruppen. 

• Leiar senior skal etablere og lede støttegruppe som arbeider for at klubbens herre- og dame-lag, samt for 
at rekruttlag (17-18år), får de best mulige forhold for å drive aktivitet. 

• Leiar senior skal ha god dialog med leiar sport.  

• Leiar senior er ansvarlig sammen med leiar sport om å orientere styret om innstilling ift ansettelse av 
trenere.  

• Leiar senior skal påse at rekruttlag og senior har støttefunksjoner som består av materialforvalter, booking 
ansvarlig for reiser ifm reiser og bortekamper 

 

Leiar senior skal: 
• utarbeide forslag til budsjett, inkludert utgifter til kurs, trenerutdanning, lønn, som skal gjennomgås med 

styret og som skal fremlegges for årsmøtet.  

• følge opp regnskap og påse en har handlingsrom innenfor vedtatte budsjett. I saker der en er utenfor 
budsjett skal styret involveres for å vurdere budsjett opp mot plan. 

• ha jevnlig samarbeid med leiar for barn og ungdom. 

• påse at retningslinjer for trygg på trening er kjent for lagets støttefunksjoner, samt hos foreldre til yngre 
spillere. Påse at foreldrevettregler er kjent og at det er en positiv stemning rundt rekruttlagene. 

• sørge for at det arbeides aktivt med det miljømessige i seniorgruppen og at innhold i klubbhåndbok er 
kjent. Sammen med trenere og sportslig utvalg arbeide for at alle dagens spillere fortsetter og er motivert 
for å bidra positivt for Bjørnar. Legge til rette for at Bjørnar holder på spillere og løfter de inn i andre 
funksjoner i klubben etter endt aktiv karriere. 

• påse at den sportslige målsettingen nedfelt av sportslig utvalg og i sportsplan blir fulgt opp av rekrutt- og 
seniorlagene.  

• påse at det arbeides aktivt med det sosiale og miljømessige blant rekrutt og seniorlagene. 

• påse at innhold i klubbhåndbok, sportslig organisering og sportsplan er kjent. 

• arbeide for at alle dagens spillere fortsetter og er motivert for å bidra positivt for IL Bjørnar og at det 
legges til rette for at IL Bjørnar holder på spillere og løfter de inn i andre funksjoner i klubben både mens 
de er aktive og etter endt aktiv karriere. 

• ved spillerfrafall skal leiar senior i samråd med sportslig utvalg etablere kontakt med vedkommende spiller 
for å forsøke å re-rekruttere spiller tilbake og evt avklare årsak til frafall. 

• sikre at det er arrangementskomite og ansvarlige rundt hjemmekamper for rekrutt- og herrelagene, f.eks; 

• Plakater/flyers/SoMe 

• Streaming / Speakers / Musikk 

• Innløp / bestemannspremier  

• Sekretariat/Billettselgere/bodvakter 

• Ellers bidra til at kamparenaen er slik som man ønsker 

• utarbeide og aktivt bruke årshjul for senior. Dette for å sikre at man har kontroll på når oppgavene skal 
løses. Man vil og tidlig kunne avdekke om man har ressurser til å takle oppgavepågangen som kommer. 
Årshjulet bør revideres minst en gang pr. år, gjerne i forkant av årsmøtet. Da vil det være enklere å 
signalisere hva som er gjort, hva som må gjøres i kommende periode og hvilke verv/funksjoner man 
trenger i klubben. 

 
 

 



2 Årsmøtet kan fastsetje ei øvre grense for storleiken på treningsavgifta  
3 Organisasjonsplanen skal regulere den interne organiseringa og aktiviteten i idrettslaget. 
4 Dette er minimum av dei tillitspersonar som skal veljast på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velje andre tillitspersonar det er behov for.  
5 Idrettslaget kan velje om styremedlemer skal veljast for eitt eller to år av gangen 

 

 ÅRSMØTE 2023 IL Bjørnar 
Dato: 30.mars kl 1900, Sted: klubbrommet Bjørnarhallen 
Lenke til Lover for idrettslaget Bjørnar, vedtatt 30.03.2022. 

 

SAK 14; 

Gjere følgjande val:4 
a. styre med leiar og nestleiar 

b. fem (5) styremedlemmer og ein (1) 

varamedlem.5 Val vert gjennomført i tråd 

med organisasjonsplan under punkt 13) 

c. kontrollutval med to (2) medlemmer og éin 

(1) varamedlem 

d. representantar til ting og møte i dei 

organisasjonsledda der idrettslaget har 

representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til 

å utnemne representantane 

e. valkomité med leiar, to (2) medlemmer og 

éin (1) varamedlem 

f. eventuelt andre val i samsvar med 

organisasjonsplanen til idrettslaget, jf pkt 

13) 
  

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/05/Lover-for-Idrettslaget-Bjornar-ILB-2022_03_30-vedtatt-pa%CC%8A-a%CC%8Arsmotet-1-1.pdf


2 Årsmøtet kan fastsetje ei øvre grense for storleiken på treningsavgifta  
3 Organisasjonsplanen skal regulere den interne organiseringa og aktiviteten i idrettslaget. 
4 Dette er minimum av dei tillitspersonar som skal veljast på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velje andre tillitspersonar det er behov for.  
5 Idrettslaget kan velje om styremedlemer skal veljast for eitt eller to år av gangen 

 

 ÅRSMØTE 2023 IL Bjørnar 
Dato: 30.mars kl 1900, Sted: klubbrommet Bjørnarhallen 
Lenke til Lover for idrettslaget Bjørnar, vedtatt 30.03.2022. 

 

SAK 15; 

Avgjere om det skal engasjerast 

revisor til å revidere rekneskapen til 

idrettslaget  
 

https://bjornar.no/wp-content/uploads/2022/05/Lover-for-Idrettslaget-Bjornar-ILB-2022_03_30-vedtatt-pa%CC%8A-a%CC%8Arsmotet-1-1.pdf
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