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Til medlemmer i Teie Håndballklubb 

Teie 22. mars 2022 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Teie Håndballklubb 2022 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28. februar 2022 

Årsmøtet avholdes den 29. mars 2022, kl 1800 i auditoriet på Teigar Ungdomskole 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 10.1 Behandle og vedta ny lov for Teie Håndballklubb m/endring den 

22.03.22. Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.  

Styrets forslag til vedtak: Årsmøte vedtar og godkjenner ny lov for Teie Håndballklubb iht. den 

nye lov normen som ble vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Styrets forslag til vedtak for medlemskontingent:  

• Vanlig medlemskap kr 400,-

• Støttemedlemmer kr 100,-

• Første gangs medlemskap (håndballskole 6 åringer) kr 50,-

• Rolleinnehavere kr 100,-

• Medlemmer over 60 år kr 100,-

Styrets forslag til treningsavgift: 

• 6 år  kr 0 

• 7 – 12 år  kr 1.200,- 

• 13 – 14 år kr 1.500,- 

• 15 – 16 år kr 1.600,- 

• >16 år  kr 3.000,- 
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 Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan: 

Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplanen godkjennes. 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

Leder 

Nesteleder 

 5 styremedlemmer 

 1 varamedlem 

14.2 Kontrollutvalg: 

Leder 

1 medlem 

1 varamedlem 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

 eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter. 

Årsmøte

Kontrollutvalg

Leder

1 medlem

1 varamedlem

Styret

1 Leder

1 nestleder

5 medlemmer

1 varamedlem

Valgkomite

1 Leder

1 medlem

1 varamedlem
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14.4 Valgkomité: 

Leder  

1 medlem  

1 varamedlem 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 
Ref. sak 8: 
Ref. sak 9: 

Idrettslagets årsberetning 
Regnskap - Årsoppgjør 2021

Ref. sak 10.1: Lov norm for Teie Håndballklubb m/endring den 22.03.22 
Ref. sak 12: Styrets forslag til budsjett 
Ref. sak 14: Valgkomiteens innstilling 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Geir Åkvik kontaktes på telefon 977 13992 eller 

e-post: post@teiehk.no

Med vennlig hilsen 
Styret Teie HK  

mailto:post@teiehk.no
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1 Styrets sammensetning i 2021 

Leder: Geir Åkvik 

Nestleder: Truls Enge 

Styremedlem - Sportslig leder: Øyvind Grette 

Styremedlem - Sekretær / Barnerekrutteringsansvarlig: Anne Grete Jørnsen 

Styremedlem - Barnehåndballansvarlig: Hege Markussen 

Styremedlem - Økonomiansvarlig: Marc Johan With 

Styremedlem - Arrangement / Kiosksansvarlig: Hilde Bakkeløkken 

Styremedlem - Smittevernansvarlig: Wenche Kjernli                            

Varamedlem - Åse Bækkevold Kloster

Dommerkontakt: Åse Bækkevold Kloster 

Sportslig utvalg: 

Øyvind Grette 
Morten Livang Andersen 

Valgkomité:  
Karl Olav Sørli (Trakk seg i september 2021) 
Elin Vasbø (Medlem) 
Hanne Espeland (Medlem) 
Hilde Fandrem (Varamedlem) 

Kontrollutvalg: 
Jan Egil Andersen (Medlem) 
Terje Fusdahl (Medlem) 
Jorunn Johannessen (Varamedlem) 

Web/info: Karl Olav Sørli (Ikke i styret) 
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2 Lederen har ordet 

2.1 Styremøter og antall medlemmer. 

Teie Håndballklubb har hatt et veldig tøft år i 2021 også. Corona pandemien har gjort hverdagen til 

spillere, trenere og tillitsvalgte til en veldig krevende situasjon. Slottsfjell Cup ble avlyst, men det 

økonomiske ordnet seg ved stort bidrag fra krisepakken til staten i år også. Guttesamarbeidet med 

NHE ble en vanskelig sak for klubben. Det har falt fra en del gutter følge av dette, noe vi syntes er 

veldig trist. Rekrutering av små barn har også vært vanskelig. Ser at det er vanskeligere å få barn til 

å begynne med håndball i disse litt vanskelige tider, men her jobbes det veldig bra for å bedre 

denne situasjonen. Hoved fokus neste år må være å få flere barn til å begynne med håndball i tidlig 

alder. 

Jeg skulle også ønske at flere foreldre ønsker å engasjere seg litt mer i klubben. Klubben treger det 

og så er det veldig gøy og lærerikt å være en del av TEIE HK.  

Når det gjelder det økonomiske, så står det veldig bra til i klubben. Det skyldes bra styring og at vi 

har klart å få mange bidrag fra gavmilde bidrags ytere. Dette gjør at det blir mye lettere for oss å 

møte nok et vanskelig år som 2022 kan bli. Vil igjen takke alle de som har bidratt slik at vi fortsatt 

har en klubb vi kan være stolt av. 

Teie Håndballklubb har avholdt 9 ordinære styremøter i 2021, og flere arbeidsmøter hvor det har 

blitt behandlet 93 saker.  Alle undergrupper har jobbet godt til tross for vanskelige arbeidsvilkår. 

Totalt utgjør medlemsantallet i Teie HK pr 31.12.2021 341 personer hvor 290 personer er aktive 

medlemmer. Dette er en liten nedgang fra forrige år. 

Klubbens motto flest mulig - lengst mulig – best mulig.  

Lykke til med 2022 

Leder 

Geir Åkvik 
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2.2 Rapport fra smittevernkomiteen 

Covid-19-pandemien og de utbredte smitteverntiltakene har i stor grad påvirket hverdagen til barn 

og unge denne sesongen. Tilgang til fritidsaktiviteter er en viktig del av veien tilbake til en normal 

hverdag. Og det har vært viktigere enn noen gang for oss i Teie Håndballklubb at barn og unge har 

hatt tilgang til arenaer og møteplasser med trygge rammer. Dette til tross for at både 

smittevernreglene og praktiseringen av reglene til tider har vært utfordrende. Spesielt med tanke 

på at det har vært behov for flere frivillige ressurser enn vanlig for å overholde smittevernreglene. 

Smittevernkomiteen har hele sesongen etterstrebet å holde seg oppdatert på gjeldene regler, 

rutiner og retningslinjer nasjonalt, regionalt, lokalt og i særforbundet. Dette for at alle skal føle seg 

trygge og ivaretatt på våre arenaer. 

Smittevernkomiteens arbeidsoppgaver har i stor grad handlet om å: 

• Kontinuerlig revidere og utarbeide gode rutiner for å hindre/redusere smitte under trening

og andre arrangement i regi av Teie Håndballklubb.

• Sikre at det til enhver tid er oppdaterte rutiner og retningslinjer for gjennomføring av

trening og arrangement i regi av Teie Håndballklubb.

• Distribuere tydelig informasjon til alle som trener, gjennomfører eller er til stede under

arrangement i regi av Teie Håndballklubb.
Mvh 

Wenche Kjernli 

2.3 Samarbeid med andre klubber 

Vi har i 2021 jobbet videre med det gode samarbeidet med Tønsberg Turn, Nøtterøy bredde og 

Tjøme på enkelte årganger, både på gutte –og jentesiden, dette har fungert bra og er noe vi ønsker 

å fortsette med. Det er et gjensidig samarbeid, der vi har god dialog og sikre avklaringer i forhold til 

ansvarsforholdene. Vi er en liten øy, og i stedet for å kjempe om de samme spillerne, jobber vi 

sammen for å lage et godt sportslig tilbud for alle som ønsker å spille håndball. 

2.4 Slottsfjellcup  

Slottsfjellcup er fortsatt vårt største arrangement i løpet av håndballåret, men som dessverre måte 

avlyses i 2020 og 2021 på grunn av covid 19 pandemien. 

Derfor er det med STOR GLEDE å ønske Velkommen til vårens vakreste eventyr 22. –  24. april 2022 

For 29. gang inviteres det til håndballfest i Tønsberg! 

Cupen er en av Norges største innendørs håndballturneringer for aldersbestemte lag i 

aldersklassene 9-16 år. Det arrangeres også en egen miniturnering for klassene 7 og 8 år.   
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Kamper og innkvartering foregår i haller og skoler i Tønsberg og omegn. 

Slottsfjellcup er en av landets største innendørsturnering og er et samarbeid mellom 

håndballklubbene i Sem, Ramnes og Teie. Cupen samler ca. 250 håndballag med 2500 barn og unge 

i alderen 7 til 16 år.  

 

2.5 Andre inntektskilder 

Treningsavgifter, kamparrangementer og salg av Enjoy bonuskort er våre sentrale inntektskilder. 

Det er mini –og aktivitetsturneringene som gir oss de største inntektene ift. arrangement.  

På sponsorsiden er SpareBank1BV nok en gang blitt en av klubbens hovedsamarbeidspartner, de 

var også generøse med en gavesjekk som gikk til nytt utstyr til klubben. Vi har nå lykkes med å få på 

plass en sponsorgruppe bestående av:  

• Geir Åkvik, tlf: 977 13 992 – e-post: geir.aakvik@live.no 

• Truls Enge, tlf. 918 43600 – e-post: truls@petinstallasjon.no 

Teie HK vil takke sine sponsorer for deres bidrag og håper samtlige er  

med videre inn i sesongen 2022/23:    

Sparebank1 BV, Meny Teie, Pet Installasjon, Air & Road Transport, Syse Data, Micasa, 

Takfornying, Plug-In, Norverdi, Veniro, ESSO, Dentinor, Tønsberg Gulvsliperi, Espresso 

Spesialisten, Kantinebutikken.no, Intersport Kilen, Scantrade og Circle K Vestskogen. 

Teie HK har god tro på det lokale næringsliv, og håper vi kan gi dem og oss et langt og godt 

samarbeid i tiden fremover, som vil bidra til å gi oss en trygghet i årene som kommer. 
 

 

Samarbeid mellom Teie HK og Teie Båtforening sommeren 2021 

Teie HK takke alle i styret i Teie Båtforening og spesielt Trond Mathisen som la til rette for at vi fikk 

til en samarbeidsavtale om salg av forfriskninger fra kioskvogn, samt plassering av denne på Teie 

Båtforenings område. Kiosksalget gikk over all forventing og vårt inntrykk var samtlige som besøkte 

kiosken var meget fornøyde, både båtfolk, badegjester og turgåere. 

Takk også til Teie Båtforening for bidrag med strøm til drift av kiosken. Dette setter vi veldig stor 

pris på       

 

Vi gleder oss allerede til sommeren 2022 og til videre samarbeid med Teie Båtforening       
 

Tilbakemelding fra Teie Båtforening:  

Gode venner i Teie HK! 

Styret i Teie Båtforening har behandlet samarbeidsavtalen mellom Teie HK og Teie Båtforening om 

plassering og salg fra kiosk i havneområdet sommeren 2021. 

 

mailto:geir.aakvik@live.no
mailto:truls@petinstallasjon.no


6 

Vi ønsker å meddele at vi er godt fornøyde med hvordan kiosksalget ble gjennomført. Vi tror at 

kiosktilbudet til båtfolket, andre besøkende i havna og fra det tilstøtende friområdet, falt i smak 

blant de fleste. I utgangspunktet var samarbeidet mellom våre to foreninger en prøveordning, og vi 

håper derfor at tilbudet med kiosken i havna ga de resultatene dere ønsket og håpet. 

Som et lite bidrag til det viktige arbeidet dere utfører på frivillig basis for håndballen i vårt område, 

kan styret i Teie Båtforening opplyse at vi ikke kommer til å be om betaling for strøm og annet som 

ble tatt ut til driften av kiosken under sommersesongen 2021. 

Styret i Teie Båtforening ser frem til et videre samarbeid med Teie Håndballklubb. 

Teie HK vil igjen takke Sparebank1 stiftelsen BV som bidro med midlene vi trengte for å kjøpe en 

salgsvogn til glede for brukerne av nærmiljøanlegget på Rosanes. Teie HK har dermed gått til 

innkjøp av en salgsvogn der vi kan selge forfriskninger (f.eks. is og brus) på badestranden på 

Rosanes på sommeren. Færder kommune har oppgradert Rosanesområdet betydelig i de senere 

årene, med kyststi, badestrand, lekeapparater, beach-håndballbane, beach-volleyballbane, 

hundegård og treningsapparater. Teie båthavn og Rosahaugparken ligger også i dette området.  

Vi ønsker å bidra til at området blir enda mer attraktivt på sommeren ved å selge forfriskninger til 

de som benytter området. Vi tror dette vil være et kjærkomment tilbud til alle brukerne av 

nærmiljøet på Rosanes, samt en god inntektskilde for klubben. Vognen bli også bli benyttet til egne 

og andre arrangement. 
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Trimbingo på Teie 

Jan Egil og Christine Andersen tok initiativ for etablering av Trimbingo i Teie HK og tok ansvar for 

igangsetting våren 2020. De hadde vært i Brevik og på Herøya og testet dette og tok noen tips i 

forhold til gjennomføring. Var en artig aktivitet som passer for alle. Appellerer nok mest til barn, 

men moro for alle. Premiene kan f.eks. være kaffepose, melkesjokolade, leke eller noe annet med 

lav verdi.  

Teie HK er veldig takknemlige og retter en STOR TAKK til Jan Egil og Christine som fortsatt tar 

ansvar for igangsetting, hvor de lager poster og bonger. Setter løypa, legger ut løypa og rydder inn 

løypa. Og er til stede i start/målområdet.  

Formålet med trimbingoen er: 

- Folkehelse

- Gi et aktivitetstilbud til befolkningen i nærmiljøet. (og andre som ønsker å være med)

- Profilere klubben på en positiv måte.

- Tjene inn midler til drift av klubben (lag)¨

Beskrivelse av aktiviteten:  

Bingo. Deltakerne kjøper ønsket antall bonger ved start. Hver bong inneholder to bingo «bokser». 

Det blir lagt opp til forskjellige løyper på 3-5 km. I løypene er det lagt opp ca. 15 poster hver med 3 

tall som de kan krysse av på sine bonger dersom de har tallet på sin bong. Får de bingo får de 

premie i mål. Løypen blir merket med merkebånd og poster.  

I start/mål så selges det kaffe, saft, vafler og eventuelt kake.  

Datoer for denne våren er søndag 24. april, 1, mai, 8. mai, 15. mai, 22. mai og 29. mai. 

Datoer for høstens runde publiseres i begynnelsen av august. 

Start/mål: Nøtterøyhallen 

Starttider: mellom kl. 11.00 og 13.00 

Ruter: 3 km +/- som passer alle 

Pris pr bingobong: kr 25,- (Kjøpes i startområde) 

Du kan betale kort eller med VIPPS 

Kiosk med kaffe og noe godt å bite i. 

Ut på tur, aldri sur! Vel møtt! 

Vi trenger personer som har lyst til å være med å bidra med Trimbingo!! 

Ta kontakt med Jan Egil, Christine eller styret i Teie HK. 
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3 Årsrapport fra Sportslig leder 

I sesongen 2021/2022 er Teie HK representert med følgende lag: 

Seniorlag:    Damelag 4.divisjon 

Barn og ungdom i seriespill: 

26 lag i seriespill i alderen 11-18 år fordelt på 14 guttelag og 12 jentelag: 

1. Gutter 11-1 Teie Aktivitetsserie A-Nivå 
2. Gutter 11-2 Teie Aktivitetsserie B-Nivå 
3. Gutter 11-3 Teie Aktivitetsserie B-Nivå 
4. Gutter 13-1 Teie A-Nivå
5. Gutter 13-2 Teie B-Nivå
6. Gutter 13-3 Teie C-Nivå
7. Gutter 14-1 Teie A-Nivå
8. Gutter 14-2 Teie B-Nivå (Trukket etter jul)
9. Gutter 16 NHE/Teie/TT/NHB Bringserien
10. Gutter 16-1 NHE/Teie/TT/NHB A-Nivå
11. Gutter 16-2 NHE/Teie/TT/NHB B-Nivå
12. Gutter 18 NHE/Teie/TT/NHB Lerøyserien
13. Gutter 20-1 NHE/Teie/TT/NHB A-Nivå
14. Gutter 20-2 NHE/Teie/TT/NHB B-Nivå
15. Jenter 11-1  Teie Aktivitetsserie A-Nivå
16. Jenter 11-2  Teie Aktivitetsserie B-Nivå
17. Jenter 12-1 Teie A-Nivå
18. Jenter 12-2 Teie B-Nivå
19. Jenter 13-1 Teie B-nivå
20. Jenter 13-2 Teie C-nivå
21. Jenter 14-1 Teie A-Nivå
22. Jenter 14-2 Teie B-Nivå
23. Jenter 14-3 Teie B-Nivå
24. Jenter 16-1 Teie/Tjøme A-Nivå (Trukket etter jul)
25. Jenter 16-2 Teie/Tjøme B-Nivå
26. Jenter 20 Teie/Tjøme B-Nivå

Barn uten seriespill: 

1. Teie G6 Mini-turneringer 1 lag 

2. Teie G7 Mini-turneringer 1 lag 

3. Teie G8 Mini-turneringer 3 lag 

4. Teie G10 Aktivitetsturneringer 2 lag 

5. Teie J6 Mini-turneringer 1 lag 

6. Teie J7 Mini-turneringer 2 lag 

7. Teie J8 Mini-turneringer 3 lag 

8. Teie J9 Mini-turneringer 2 lag 

9. Teie J10 Aktivitetsturneringer 2 lag 
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3.1 Barnehåndball 6-12 år 

Teie HK ønsker å gi barn og unge i nærmiljøet et tilbud om å spille håndball i et trygt og godt sosialt 

miljø. I klubben vår skal alle ha rett til å delta uavhengig av ferdigheter, bakgrunn, kultur eller 

religion. Vårt fokus skal være lekbetont allsidig utvikling og fair play. Vi vil oppfordre alle i klubben 

til å lese Norges Håndballforbund sitt hefte om barnehåndball, slik at våre utøvere opplever å bli 

sett og hørt innenfor gode rammer rundt hvert lag. 

 

Teie HK har som mål å stille lag i alle aldersklasser fra 6 år til 12 år for både gutter og jenter. Det 

stilles fortrinnsvis rene lag i aldersklassene, men på enkelte av klassene har det i 2021 vært doble 

alderstrinn. 

 

Også 2021 har vært en sesong utenom det vanlige, og som resten av klubben og samfunnet har 

barneidretten vært hardt rammet av koronarestriksjonene i deler av året. Som en følge av nevnte 

korona-situasjon, ble for første gang ikke den årlige håndballskolen gjennomført i henhold til plan 

høsten 2021. Noe som også medførte at vi i år ikke fikk etablert håndballag for 1. klassingene fra 

høsten av. Etter at samfunnet åpnet opp, har vi likevel fått på plass et J6 lag i løpet av sesongen. 

Teie HK ønsker å fortsette med den årlige håndballskolen i årene fremover for å sikre 

rekrutteringen til barnehåndballen. Her planlegges det å videreføre det å benytte unge senior 

spillere som trenere på selve skolen, mens foreldre overtar ansvaret når lagene er etablert. Teie HK 

ønsker å være en klubb som legger til rette og motiverer for at det er foreldre som vil og skal bidra 

aktivt som trenere og oppmenn. Vi tilbyr trenerutdannelse for trenerkandidater i barnehåndballen, 

og oppfordrer trener og oppmenn til å delta på ulike arrangement i regi av Norges 

Håndballforbund, Region Sør. 

 

Det har i år, for første gang, vært arrangert «Kast ballen»-prosjekt på enkelte av skolene rundt om i 

Færder. Dette er et prosjekt som har rettet seg mot 1. til 3. klassinger. Skolene arrangerte ulike 

«kast-ballen» oppgaver i skole tiden og det hele ble avsluttet med en «Kast-ballen-dag» for 3. 

klassingene i Nøtterøyhallen. Vi fikk god bistand fra elever ved Wang for å gjennomføre denne 

dagen. 

 

Som følge av ulike koronarestriksjoner ble det kun gjennomført barneturneringer, aktivitetsserie og 

regionsserie i en kortere periode våren 2021 og en litt lengre periode på høsten. Usikkerheten 

knyttet til koronasituasjonen har medført noen utfordringer for både spillere og trenere når det 

kommer til forutsigbarhet i håndballhverdagen. For å forsøke å holde interessen og aktiviteten 

oppe ble det i februar arrangert «Interncup» i Nøtterøyhallen og Beachturnering på Rosanesbanen i 

juni. For å overholde retningslinjene fra myndighetene ble det kun invitert lag fra Færder kommune 

og arrangementene var stengt for publikum. Begge arrangementene ble godt tatt imot av alle 

barnelagene. 
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Teie HK ønsker å berømme alle trenere og støtteapparatene rundt lagene, som har stått på og 

virkelig tatt ansvar for at våre aller yngste medlemmer har hatt gode opplevelser med Teie HK 

gjennom hele sesongen. Aktiviteten og kreativiteten som er vist settes stor pris på. 

Barnehåndballen i Teie HK har utrolig mange flinke og engasjerte trenere og oppmenn som bidrar 

til å danne grunnlaget for et godt treningstilbud til de aller minste!  

3.2 – 3-3 – 3-4 Sportslig: Ungdomshåndball 13 – 16 år - Damer 4 div. J20. 

Sportslig har det vært nok en sesong som har vært amputert og spesielt år!! Det vi er mest imponert over er 

hvordan samtlige lag har taklet denne sesongen. Teie sitt junior/seniormiljø på jentesiden består av 

unge jenter hvor de fleste av jentene går på videregående skole. Vi ser at dette vil bedre se i løpet 

av en til to sesonger da det ser ut til at vi har ganske store og solide årganger som etter hvert 

kommer opp. Likevel er det viktig å påpeke at skal vi opprettholde et godt seniortilbud her i Teie 

HK, er det viktig at vi kvalitetsikrer det tilbudet vi gir til våre yngre lag i klubben. Konkurransen fra 

nærliggende klubber er stor og vi opplever dessverre å miste spillere til disse. Jo dårligere tilbud vi 

har på eldre junior og senior, jo tidligere vil vi oppleve at spillere i Teie vil søke seg til andre klubber. 

Den lekkasjen er det viktig å stoppe. Klubben har et uttalt mål om å være en klubb som sikrer at det 

skal være et godt håndballtilbud her på øya. 

Styret vil også denne sesongen benytte anledningen til å takke alle trenere og støtteapparat i hvert 

lag for samarbeidet denne sesongen. Dere har lagt ned mange timer og et godt arbeid og sørget for 

å holde motivasjonen oppe hos spillerne. Klubben setter stor pris på all jobb dere har lagt ned 

rundt lagene. Vi ønsker ny sesong velkommen og satser på denne blir super bra!! 

3.5 Senior Herrer 3 div. 

Teies senior lag i 3. div ble dessverre trukket i august. 2021 

Bakgrunnen for dette er at alle de «eldre» som hadde tilknytning til laget har sluttet å spille 

håndball, dette som følge av koronapandemien. 

Teie HK hadde tro på at samarbeidsavtalen som ble Nøtterøy Elite skulle gi våre unge spillere født 

2003/2004 enda en arena å spille håndball, men vi forsto at dette ikke var mulig. 

Beskjeden/begrunnelsen Teie HK har mottatt fra lagledelsen i Nøtterøy Håndball Elite er: 

Gjennom Partner samarbeidet skal G20 spille Regionserie A + B. I tillegg Lerøy + 2. div. Totalt ca 88 

kamper. Belastningen på disse spillerne blir da så stor at de ikke kan bidra på enda en arena som 3. 

div for Teie HK. 

Som følge av dette så dessverre ikke Teie HK noen mulighet til annet enn å trekke laget fra 3. div. 
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3.5 Administrativt 

Vi har en sportslig plan. Dette er et verktøy for både spillere, foreldre og støtteapparat. Dette er et 

“levende “dokument som skal evalueres etter hver sesong, for å se om vi når målene våre. 

Ellers så ser vi at Facebook og andre sosiale medier er en mye brukt og nyttige 

kommunikasjonsplattform. Dette effektiviserer driften vesentlig mellom styret, lagene og ikke 

minst publikum.  

3.6 Guttesamarbeid 

Et godt samarbeid via «Guttesamarbeidet» vil bidra til ressurstilgang med bl.a. trenerresurser av 

inn mot de aldersbestemte guttelagene. Vi håper dette også vil bidra til å høyne kvalitet og 

interesse ytterligere blant guttene og for øvrig guttehåndballen i vårt distrikt. 

Målsetninger vil fortsatt være: 

Det jobbes godt nedover i årgangene og pr. i dag er det mange dyktige trenere som trener lag i 

klubben. Dette gjør at klubben har alle muligheter til å fortsette den positive utviklingen. Likevel er 

det viktig at klubben har noen visjoner om hva den ønsker videre. For seks år siden ble det bestemt 

at det skulle etableres et seniormiljø på jentesiden og at målet var å skape et godt tilbud som skulle 

sikre spillerfrafall. For å sikre videre utvikling og basert på tidligere erfaringer, er det nå viktig å 

stake ut den videre kursen.    

Likevel er det noen faresignaler som det må jobbes med. Først og fremst er det snakk om å få på 

plass flere gode kvalifiserte trenere. Men med flere kvalifiserte trenere, ville vi kunne sikret at 

lagene trener mer riktig fra yngre alder av. Dette vil også, mener i hvert fall jeg, også sikre at enda 

flere spillere blir sett og ha større forutsetning for å få riktig utvikling.  

Klubben bør opprettholde nok ressurser til å hente inn flere treneressurser i tillegg til det vi har pr. i 

dag. Dette vil gjøre at vi i større grad kan følge opp de yngre årgangene mer enn det som er tilfelle 

slik det er nå. Dette vil sikre at det jobbes mer riktig både når det gjelder type trening og ikke minst 

dette med riktig bruk av spillerne (alle bli sett osv.). Trenere som blir engasjert av klubben for å 

gjøre en slik jobb er dessuten helt nøytrale og klubben kan i større grad sette krav til den jobben de 

skal gjøre. Teie HK bør være det soleklare alternativet for jenter som spiller håndball her ute på 

øyene. Men da er det viktig å vise at vi ønsker å være et slikt alternativ.  

3.7 Treningstid: 

Fordelingsnøkkelen som brukes har vært benyttet i flere år, og det utdeles tid etter hvor stor 

aktivitet klubben har. For å løse lagenes ønsker og klubbens behov ble det også i år kompensert 

med å leie tid til de minste i gymsalen på Steinerskolen.  
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3.8 Sportslig Utvalg 

Hovedfokuset til sportslig utvalg er til enhver tid gjeldende sportsplan. Innledningsvis ble det også 

laget en plan for sportslig satsing hvor temaer som lagorganisering, hospitering, posisjonstrening 

etc. har blitt behandlet. Implementeringen av denne kan være utfordrende nok, men bør være 

overkommelig med en sunn og inkluderende strategi.  Drøftelser og konkretiseringer av temaer i 

planen er viktig for å bygge klubben videre, og vi bør bruke tiden fornuftig i dette arbeidet.   

Arbeidsområder for SU har vært hallfordeling, fellestreninger, trenerkurs og samarbeidsfora med 

andre klubber. SU har deltatt i flere møter denne sesongen for å representere Teie HK, og har også 

bidratt som konfliktløser for flere årganger. 

Vi tilstreber å opprettholde et godt sportslig og sosialt tilbud, for å ivareta alle som ønsker å spille 

håndball. 

3.9 Dommere: 

I 2021 fikk Teie HK utdannet 10 dommere barnehåndball fra jente- og guttelagene. Alle egne 

turneringer i 6-10-årsklassene og 11-årsserien dekkes av egne dommere, med enkelte unntak, der 

dommere fra naboklubbene har bidratt.  

I 2021 fikk Teie HK utdannet 12 på dommer 1-nivå. Ved årsslutt 2021 hadde Teie HK fem aktive 

seriekampdommere. Dommerne dømmer på nivå 9 etter regionens «ringsystem».  

I 2021 fikk Teie HK utdannet to dommerutviklere, som engasjeres av Norges håndballforbund 

region sør for å observere og utvikle dommere som dømmer i 12- og 13-årsklassene 

(dommerutvikler 1). 

Dommerkontakten og dommer 1-dommerne har deltatt på alle obligatoriske møter i regi av 

regionen.  
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4 Årsrapport fra arrangementsansvarlig 

4.1 Seriekamper 

I 2021 har Teie HK avviklet alle hjemmekampene i Nøtterøyhallen, dette har fungert meget bra – 

både med kampavvikling, billett og kiosk.  

Grunnet covid-19 pandemien ble vårsesongen avlyst og høstsesongen ble stort sett gjennomført, 

med strenge krav til smittevern og publikum.  

Det ble gjennomført en regional bylagsturnering i november og litt ut i desember ble resterende 

kamper avlyst grunnet pandemien. 

Ellers fungerer kampavvikling med live registrering og rigging av hall meget bra. 

4.2 Barnehåndball 

Teie HK har i 2021 avviklet 1 barnehåndballturnering for 9 & 10 åringer (søndag 26.09.2021).  

Barnehåndballturneringen som ble avholdt 26.09.2021 var underlagt strenge smitteverntiltak – 

derfor ble det et lite arrangement.  

 I 2021 har dugnadsarbeidet fungert bra på turneringen, det er nå en godt innarbeidet gruppe med 

mye erfaring, som dommerkontakt, dommerobservatører, barneturneringsansvarlig, 

merking/rigging og innkjøp.  

4.3 Fair play 

Regionen har fortsatt stort fokus på fair play, noe vi bestreber å følge opp på alle våre 

arrangement. På seriekamper er det hallansvarlig som skal fungere som fair play-vert, men på 

barnehåndballturneringer har vi egen Fair Play vert i hallen under hele arrangementet. For Teie 

Håndball betyr Fair Play følgende; 

Enkelt sagt er Fair Play for spillerne ”Orden og Oppførsel”. Vi snakker om holdninger før 

kamp, i kamp og etter kamp. Det betyr fravær av elementer som hovering, ufinheter, stygge 

triks, farlig spill, eller usportsligheter før, under og etter kamp. Det betyr at respektbegrepet 

er det siste som skal forsvinne med adrenalinet. Evnen til å beherske seg har ingenting med 

redusert innsats og gjøre. Det har med hvordan vi oppfatter og behandler våre 

motstandere.  
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Dette er fair play. Og får vi innprentet nevnte holdninger hos unge spillere, som senere skal 

bli både ledere, trenere og foreldre, så har vi muligheter til – på sikt – å få fjernet en del av 

de mest plagsomme ”utvekstene” både på banen og ikke minst på tribunen. 

 

Gjennom fair play-arbeidet, skal vi bestrebe en «hyggelig tone» på tribunen, mellom lagene og 

ellers i hallen. 

 

4.4 Kioskdrift 

Kioskdriften går bra, både økonomisk og rutinemessig – når det er aktivitet.  Vi fortsetter arbeidet 

med «sunn idrettshall» hvor vi prøver ut nye sunne alternativer i kiosken.  

Vi har på turneringer og noen seriekamper; sushi, poke, Warps m/laks og ruccola, Warps m/salat, 

ost og skinke, grove vafler, smoothie, iste, vann m/forskjellige smaker, iskaffe, Capri-sun, delikate 

fruktshakere mm.  

Vi ønsker å ha et variert utvalg, så pølser, toast, popcorn og sjokolade er fremdeles en del av 

sortimentet. 

Det tilstrebes til enhver tid å forenkle rutinene, slik at dugnadsarbeiderne lettere kan sette seg inn i 

driften.  

 

 

 

Teie 22. mars 2022 

 

 

 

   Sign, Geir Åkvik        Sign,Truls Enge             Sign, Øyvind Grette       Sign, Marc Johan With 
           Leder                    Nestleder     Sportslig leder                Styremedlem (kasserer) 

 
 
 
 

Sign, Hilde Bakkeløkken  Sign, Anne Grete Jørnsen Sign, Wenche Kjernli Sign, Hege Markussen 
             Styremedlem                  Styremedlem           Styremedlem       Styremedlem 
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 

LOV FOR TEIE HÅNDBALLKLUBB 
Stiftet 9. april 2019 
Sist endret: 22.03.22 

§ 1  Formål 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

§ 2  Organisasjon 

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av Norges Håndballforbund.  For regler om idrettslagets plikt til å
være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Vestfold Idrettskrets og Færder
Idrettsråd.

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk
og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder
NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og
organisasjonsregister med utfyllende regler.

§ 4 Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-1
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-6
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/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/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
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§ 5  Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7. 

§ 6  Inhabilitet 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.  

§ 7  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  

§ 9 Regnskap og revisjon mv.  

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 

§ 10     Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned.

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov
§§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

(3) Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle

a. idrettslagets regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. kontrollutvalgets beretning
d. eventuell beretning fra engasjert revisor

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
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%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
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10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette

a. medlemskontingent på minst kr 50
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:

a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.
b. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem.
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d. Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem.
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges
1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21. 

(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
§ 2-19.

§ 11     Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan
kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under
styret. Styret skal sørge for:
- at idrettslagets formål ivaretas
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og

vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
- registrere opplysninger iht. § 3 (2)
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget

organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer

barneidrett

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
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(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer
forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg og valgkomité

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

§ 13 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever
lovendring, jf. § 2 (2).

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og
aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt

av årsmøtet eller styret.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14     Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 

§ 15     Oppløsning, utmelding mv.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
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(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det

etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder
senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler 
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag 
om oppløsning.  

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en
direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret.
Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter
avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2


Sak 12: Styrets forslag til budsjett

Navn Budsjett 2022 Regnskap 2021

Driftsinntekter

3000 Sponsorinntekter mva pliktig 200000 246001

3100 Sponsorinntekter mva fritt 0 12000

3110 Medlemsskap 320000 326953

3120 Salg kiosk 350000 303746

3130 Salg enjoykort 0 166980

3135 Salg ost 0 0

3136 Salg kopper 120000 71196

3140 Norsk Tipping 55000 52202

3150 Gavemidler/støtte 100000 148150

3160 LAM-midler 350000 369180

3165 MVA-kompensasjon 100000 125178

3170 Medlemstilskudd 100000 103345

3180 Inntekter Slottsfjellcup 200000 286000

3190 Lotteri- og stiftelsestilsynet 40000 221057

3200 Salgsinnt. handelsvarer utenfor avg.omr. 0 2

Sum Salgsinntekter 1935000 2431990

3900 Andre driftsinntekter 50000 62244

3999 Periodisering inntekt 0 0

Sum Drifts inntekterinntekt 1985000 2494234

4000 Varekjøp kiosk 150000 114794

4010 Kjøp enjoykort 0 169340

4050 Kostnader sponsor/trykk/skilt 40000 30416

4200 Dommerutgifter 150000 67384

4210 Spillerutvikling 40000 13750

4400 Diverse utstyr 80000 75378

4500 Deltakelse cuper 100000 24790

4510 Trenerutdanning 70000 64140

4550 Dugnader/vakter 10000 7000

Sum Varekostnader 640000 566992

Deknings Bidrag 1345000 1927242

5000 Lønn til ansatte 210000 210000

Sum Lønnskostnader 210000 210000

5900 Trenerhonorar selvstendig 255000 254993

5910 Lønn ikke innberetning 80000 73630

5990 Annen personalkostnad 20000 5818

Sum andre Personal kostnader 355000 334441

Sum kostnader arbeidskraft 565000 544441

6300 Leie haller/baner 50000 17316

6360 Renhold 0 0

Kontonr



Sum kostnader lokaler 50000 17316

6500 Kostnadsført utstyr 0 0

6540 Kostnadsført inventar 30000 14710

6550 Kjøp Salgsvogn 0 111250

Sum kostnadsførte anskaffelser 30000 125960

6200 Påmeldinger serie 160000 119400

6210 Omberamming - gebyrer 10000 515

6220 Kontingent/lisens 15000 7840

6705 Regnskapshonorar 45000 43287

6720 Honorar økonomisk rådgivning 0 0

6790 Konsulentarbeid/opplæring 90000 57500

Sum eksterne honorarer 320000 228542

6800 Kontorrekvisita 10000 0

6860 Kurs dommer, trener 30000 27990

6900 Telefon/tv 5000 3990

Sum kontor kostnader 45000 31980

7100 Bilgodtgjørelse oppgaveplitig 5000 4186

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 50000 35301

Sum reise,diett,bilgodtgjørelse 55000 39487

7300 Hjemmeside - domene 6000 4660

7320 Reklameannonser 0 0

Sum salg- og reklamekostnader 6000 4660

7500 Forsikringspermie 3000 2649

Sum forsikringer 3000 2649

7770 Bank og kortgebyrer 4000 2070

7771 Øreavrunding 0 0

0 Guttesamarbeidet G16/G20 100000 0

4330 Dommerutdanning 20000 0

7790 Annen kostnad m/fradrag 15000 12325

Sum andre kostnader 139000 14395

Sum kostnader 648000 464989

Sum driftskostnader 1853000 1576422

Driftsresultat 132000 917812



Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Teie HK 22 -23 

Valgkomiteen har bestått av Hanne Espeland, Hilde Fandrem og Elin Vasbø 

Valgkomiteens innstilling. 

Forslaget til nytt styre lagt fram av valgkomiteen blir da: 

Styreleder: Dag Slettemeås (2 år) 

Sportsligleder/ nestleder: Øyvind Grette (gjenvalg ett år) 

Økonomiansvarlig: Marc Johan With (gjenvalg ett år) 

Styremedlem: Kathrine Loftstad (2 år) 

Styremedlem: Hilde Bakkeløkken (gjenvalg ett år) 

Styremedlem/ barnehåndball ansvarlig: Hege Markussen (ikke på valg) 

Styremedlem: Wenche Kjernli (gjenvalg ett år) 

Varamedlem: 

Medlem: 

Kontrollkomiteen: Leder: Geir Åkvik 

Medlem: Truls Enge 

Varamedlem: 

Eventuelle motkandidater til valgkomiteens innstilling kan fremmes som benkeforslag. 

Valgkomiteen Teie HK 

Valgkomiteen: 

Åse Bækkevold Kloster (ikke på valg) 

Leder: Hanne Espeland 

Varamedlem: Jorunn Cecilie Johannessen 
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