
 

 

MJØNDALEN IDRETTSFORENING  

ÅRSMØTE 9 MARS 2021 KL. 1800 

 

 

 



 

 

FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET 09.03.21 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.  

 

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

 

4. Behandle MIFs årsmelding, regnskap i revidert stand og budsjett 2021. 

 

5. Behandle MIFs gruppeårsmeldinger, regnskap i revidert stand og budsjetter for 2021. 

 

6. Behandle forslag og saker. 

 

7. Fastsette medlemskontingent. 

 

8. Behandle MIFs organisasjonsplan. 

 

9. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 

b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9 

herunder:  

o  Kontrollkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem 

o     Lovkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem 

o  Valgkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem 

o  Representantskapet med leder, tolv medlemmer og tre varamedlemmer 

d) Engasjere statsautorisert/revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
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Mjøndalen IF, Styret

Regnskap pr. 31.12.20

 

 Faktisk pr. 31.12.20 Budsjett 2020 Avvik

Arrangement 54,581                           60,000                                   -5,419                     

Kontingent 397,459                        460,000                                 -62,541                  

Tilskudd kommune, NIF 1,016,104                     800,000                                 216,104                 

Mva-kompensasjon 75,786                           60,000                                   15,786                    

Tilskudd prosjekt 600,000                        300,000                                 300,000                 

Grasrotandel 1,160,089                     1,200,000                              -39,911                  

Inntekter Samf.utvalget 125,185                        -                                          125,185                 

Andre inntekter 105,211                        275,000                                 -169,789                

Interne overføringer 215,000                        200,000                                 15,000                    

SUM INNTEKTER 3,749,414                     3,355,000                              394,414                 

 

Div kostnader Samt.utvalget -125,185                        

Arrangement og sponsor -25,179                         -60,000                                  34,821                    

Andre kostnader -186,806                       -                                          -186,806                 

Interne overføringer -1,455,246                    -1,100,000                            -355,246                

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -1,792,416                    -1,160,000                            -632,416                 

 

Lønn/godtgjørelser administrasjon -732,914                       -860,000                                127,086                  

Tjenestepensjon -14,482                         -28,000                                  13,518                    

Feriepenger -80,753                         -87,720                                  6,967                      

Arbeidsgiveravgift -111,134                       -137,577                                26,442                    

Andre personalkostnader, møteutg -925                               -20,000                                  19,075                    

SUM PERSONALKOSTNADER -940,208                       -1,133,297                            193,088                 

 

Lokaler -60,000                         -60,000                                  -                          

Leiekostnader -2,000                            -3,000                                    1,000                      

Utstyr -12,629                         -15,000                                  2,371                      

Andre honorarer -32,918                         -                                          -32,918                  

Honorar revisjon -70,368                         -120,000                                49,632                    

Kontorrekvisita o.l -24,504                         -20,000                                  -4,504                     

Telefon, porto -11,443                         -20,000                                  8,557                      

Markedsføring -18,514                         -50,000                                  31,486                    

Gaver, blomster etc -27,310                         -50,000                                  22,690                    

Forsikringer -193,096                       -175,000                                -18,096                  

Lisenser -28,949                         -100,000                                71,052                    

Andre driftskostnader -9,082                            -48,703                                  39,621                    

Tap på krav -                                 -                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -490,813                       -661,703                                170,890                 

DRIFTSRESULTAT 525,977                        400,000                                 125,976                 

 

Netto finanskostnader 43,832                           -                                          43,832                    

ÅRSRESULTAT 569,809                        400,000                                 169,808                 
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Mjøndalen IF

Hovedstyret

Balanse pr. 31.12.2020

`31.12.20 `31.12.19 Endring

EIENDELER

Anleggsmidler

Langsiktig fordring Mjøndalen Stadion AS 20,272,958 21,329,466 -1,056,508

Langsiktig fordring MIF Fotball 4,984,634 5,157,842 -173,208

Andre fordringer (kap.nedsett) 2,000,000 2,000,000

Tomt Mjøndalen Stadion 200,000 200,000 0

Aksjer i Mjøndalen Sportklinikk AS 34,000 34,000 0

Aksjer i Mjøndalen Stadion AS 14,914,000 28,914,000 -14,000,000

Sum Anleggsmidler 42,405,592 55,635,308 -13,229,716

 

Omløpsmidler  

Varelager 0 0 0

Forskuddsbetalte kostnader 69,437 61,086 8,351  

Kundefordringer 0 0 0

Andre fordringer 472,956 518,520 -45,564

Mellomregning gruppene 434,391 -69,710 504,101

Bankinnskudd og kontanter 4,570,031 4,119,002 451,029

Sum omløpsmidler 5,546,815 4,628,898 917,917

0

SUM EIENDELER 47,952,407 60,264,206 -12,311,799

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

Annen Egenkapital 21,468,987 33,468,987 -12,000,000

Årsresultat (overskudd) 569,809 0 569,809

Sum egenkapital 22,038,796 33,468,987 -11,430,191

 

Lån KLP  (stadion) 10,586,790 11,174,950 -588,160

Låns Sp. Øst (stadion, fase 2) 5,026,644 5,286,648 -260,004

Låns Sp. Øst (stadion, Solløshjørnet) 4,739,570 4,947,914 -208,344

Låns Sp. Øst (Hagatjernveien 10) 3,983,584 4,156,792 -173,208

Inkluderingsfond 128,778 127,268 1,510

Sum langsiktig gjeld 24,465,366 25,693,572 -1,228,206

  

Leverandørgjeld 0 50,000 -50,000

Skyldige offentlige avgifter 943,507 967,745 -24,238

Andre avsetninger 314,206 15,390 298,816

Avsatte midler Samf.utvalget 109,779 109,779

Annen kortsiktig gjeld 80,753 68,512 12,240  

Sum kortsiktig gjeld 1,448,246 1,101,647 346,598  

 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 47,952,407 60,264,206 -12,311,799
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Mjøndalen I.F, STYRET

Budsjett 2021

 

 Faktisk pr. 31.12.20 Budsjett 2021

Arrangement 54,581                                   60,000                                           

Kontingent 397,459                                 460,000                                        

Tilskudd kommune, NIF 1,016,104                              800,000                                        

Mva-kompensasjon 75,786                                   60,000                                           

Tilskudd prosjekt 600,000                                 300,000                                        

Grasrotandel 1,160,089                              1,200,000                                      

Inntekter Samf.utvalget 125,185                                   

Andre inntekter 105,211                                 275,000                                        

Interne overføringer 215,000                                 200,000                                        

SUM INNTEKTER 3,749,414                              3,355,000                                     

Div kostnader Samt.utvalget -125,185                                

Arrangement og sponsor -25,179                                  -60,000                                         

Andre kostnader -186,806                                -                                                  

Interne overføringer -1,455,246                            -1,100,000                                    

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -1,792,416                            -1,160,000                                     

Lønn/godtgjørelser administrasjon -732,914                                -860,000                                       

Tjenestepensjon -14,482                                  -28,000                                          

Feriepenger -80,753                                  -87,720                                         

Arbeidsgiveravgift -111,134                                -137,577                                       

Andre personalkostnader, møteutg -925                                       -20,000                                         

SUM PERSONALKOSTNADER -940,208                                -1,133,297                                    

Lokaler -60,000                                  -60,000                                         

Leiekostnader -2,000                                    -3,000                                            

Utstyr -12,629                                  -15,000                                         

Andre honorarer -32,918                                  -                                                  

Honorar revisjon -70,368                                  -120,000                                       

Kontorrekvisita o.l -24,504                                  -20,000                                         

Telefon, porto -11,443                                  -20,000                                         

Markedsføring -18,514                                  -50,000                                         

Gaver, blomster etc -27,310                                  -50,000                                         

Forsikringer -193,096                                -175,000                                       

Lisenser -28,949                                  -100,000                                       

Andre driftskostnader -9,082                                    -48,703                                         

Tap på krav -                                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -490,813                                -661,703                                       

DRIFTSRESULTAT 525,977                                 400,000                                        

Netto finanskostnader 43,832                                   -                                                 

ÅRSRESULTAT 569,809                                 400,000                                        
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MJØNDALEN IF, alle avdelinger

Regnskap pr 31.12.2020

NOTE 2020 2019

Reklame og sponsor 8,763,894                 11,025,664                             

Arrangement 1,638,504                 5,782,078                                

Kontingent, særavgift 4,582,151                 5,884,551                                

Offentlige tilskudd, grasrotandel 9 8,660,631                 5,406,714                                

Mva-kompensasjon 756,726                    802,893                                   

Media- og ligasponsor 6,961,839                 6,854,103                                

Andre salgsinntekter 3        1,676,924                 17,290,396                             

Dugnad, lotteri, gaver 3,890,013                 4,475,778                                

Leieinntekter 697,428                    937,166                                   

Andre inntekter 1,479,013                 2,908,124                                

Nett kjøp/salg spillere -469,932                   -2,242,809                              

Interne overføringer -                            

SUM INNTEKTER 38,637,191              59,124,658                             

 

Arrangement og sponsor -1,717,063               -3,878,121                              

Kontigent, avgift -904,469                   -1,378,866                              

Andre salgskostnader -1,377,040               -1,601,548                              

Kostnader utøvere og trenere -                            -700                                         

Kostnader utstyr -564,395                   -780,335                                 

Medisinske kostnader -804,310                   -733,640                                 

Andre kostnader -14,008                     -6,690                                      

Interne overføringer -                            

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -5,381,285               -8,379,900                              

 

Lønn/godtgjørelse spillere 1 -10,102,154             -10,957,843                            

Lønn/godtgjørelser trenere 1 -4,725,098               -4,685,990                              

Lønn/godtgjørelser administrasjon 1.2 -4,838,571               -5,753,874                              

Tjenestepensjon 1 -392,562                   -175,312                                 

Feriepenger 1 -2,092,514               -2,148,400                              

Arbeidsgiveravgift 1 -2,586,431               -3,108,758                              

Andre personalkostnader 1 -482,047                   -792,642                                 

SUM PERSONALKOSTNADER -25,219,377             -27,622,819                            

 

Avskrivninger driftsmidler 3        -351,328                   -402,063                                 

Lokaler -1,182,053               -1,747,624                              

Leiekostnader -4,052,164               -4,023,119                              

Vedlikehold -636,392                   -165,748                                 

Utstyr -419,505                   -725,845                                 

Honorarer -103,286                   -129,691                                 

Kontorrekvisita , kursutgifter o.l -124,248                   -300,008                                 

Telefon, porto -51,994                     -63,682                                    

Bilkostnader -21,368                     -35,840                                    

Markedsføring -93,807                     -84,453                                    

Forsikringer -197,096                   -176,704                                 

Reisekostnader -1,587,800               -2,219,919                              

Lisenser -39,579                     -134,557                                 

Andre driftskostnader -126,712                   -196,262                                 

Tap på krav -21,356                     -14,260                                    

SUM DRIFTSKOSTNADER -9,008,688               -10,419,775                            

DRIFTSRESULTAT -972,159                   12,702,164                             

  

Netto finanskostnader 7 -83,185                     -169,845                                 

ÅRSRESULTAT -1,055,344               12,532,319                             
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MJØNDALEN IF, alle avdelinger

Balanse pr 31.12.2020

Note 2020 2019 Endring

EIENDELER  

 

Anleggsmidler  

Langsiktige fordringer MIF Eiendomsdrift AS 7 20,272,958 21,329,466                   -1,056,508                

Langsiktige fordringer MIF Fotball 0 -                             

Aksjer i MIF Eiendsomsdrift AS 6 14,914,000 28,914,000                   -14,000,000              

Aksjer i Mjøndalen Sportsklinikk AS 6 34,000 34,000                          -                             

Tomt, Mjøndalen Stadion 3 200,000 200,000                        -                             

Bolig, Hagatjernveien 10 3 5,287,450 5,331,050                     -43,600                      

Inventar/annet Isachsen Stadion 3 1,254,700 1,516,700                     -262,000                    

Prosjekt 7`er bane Vassenga 3 932,508 110,655                        821,853                     

Lysløype 3.7 0 -                                 -                             

Inventar 3 405,052 256,150                        148,902                     

Sum Anleggsmidler 43,300,668 57,692,021                   -14,391,353              

  

Omløpsmidler   

Varelager 570,565 394,294                        176,271                     

Forskuddsbetalte kostnader 69,437 61,086                          8,351                         

Kundefordringer 334,327 987,673                        -653,346                    

Andre fordringer 7,123,179 2,455,807                     4,667,372                  

Mellomregning gruppene 0 -                             

Bankinnskudd og kontanter 4 19,353,741 9,349,989                     10,003,752               

Sum omløpsmidler 27,451,249 13,248,849                   14,202,400               

  

SUM EIENDELER 70,751,917 70,940,870                   -188,953                    

  

EGENKAPITAL OG GJELD   

Annen Egenkapital 5 36,757,079 36,757,055                   -24                             

Årsresultat 5 -1,055,342 1,055,342                  

Sum egenkapital 35,701,737 36,757,055                   1,055,318                  

  

Lån KLP (stadion, fase 1) 7 10,586,790 11,174,950                   588,160                     

Lån Sp. Øst (stadion, fase 2) 7 5,026,644 5,286,648                     260,004                     

Lån Sp. Øst (Hagatjernveien 10) 7 4,739,570 4,156,792                     -582,778                    

Lån Sp. Øst (stadion, Solløshjørnet) 7 3,983,584 4,947,914                     964,330                     

Lån fra Lagånd 7 0 -                                 -                             

Inkluderingsfond 8 128,778 127,268                        -1,510                        

Sum langsiktig gjeld 24,465,366 25,693,572                   1,228,206                  

  

Leverandørgjeld 806,123 1,003,366                     197,243                     

Mellomregning grupper 0 -                             

Skyldige offentlige avgifter 2,132,356 2,794,793                     662,437                     

Påløpte kostnader 2,428,753 578,810                        -1,849,943                

Annen kortsiktig gjeld 5,217,582 4,113,274                     -1,104,308                

Sum kortsiktig gjeld 10,584,814 8,490,243                     -2,094,571                

  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 70,751,917 70,940,870                   188,953                     
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MIF-styrets årsmelding 2020 
 

1. Æresmedlemmer, nålevende 
Marit Hval Olsen, Boye Skistad, Tore Walther Kristiansen, Roar Norheim Larsen,  
Kjell E. Johansen, Svein Iversen, Inger Andersen, Arild Nygård, Tor Reinhardt Jensen, Liv Østli 

 
2. Styret 

Leder:   Arild Nygård 
Nestleder:  Inger Rojahn Opdal 
Styremedlem:  Marit Gulbrandsen  
Styremedlem:  Elly T. Thoresen 
Styremedlem:  Olaf Haug 
Varamedlem:  Terje Svendsen 
 

3. Virksomhetens art 
Mjøndalen Idrettsforening har følgende idretter på programmet: Allidrett (tilbud til 
førskolebarn), bandy, baseball, fotball, håndball, IFO, judo, turn, ski og sykkel. I tillegg har 
foreningen et tilbud om idrett for funksjonshemmede med i hovedsak fotball på 
programmet. Styret fikk høsten 2020 forespeilet tildeling av midler til opprettelse av 
prosjektstilling i Aktive Lokalsamfunn. Dette jobbes det med og vil bli iverksatt våren 2021. 
Samfunnsutvalget ble opprettet i 2019. Utvalget jobber med å møte ungdom som faller 
utenfor våre ordinære idretter. Dette samfunnsviktige arbeidet fortsetter i årene som 
kommer.   
  

4. Møter 
Det er avholdt 10 styremøter og behandlet 96 saker. Videre er det gjennomført 3 
gruppeledermøter med 23 saker. Årsaken til ikke avholdte gruppeledermøter er pga. covid-
19 restriksjoner. Styret har ved utpekte representanter også avholdt enkeltmøter med 
gruppene.  

 
5. Medlemstall 

Pr. 31.12.20 var medlemstallet 1578, men vi ser en jevn økning fra mnd. til mnd. Målet vil 
fortsatt være å øke medlemsmassen i klubben.   

 
6. Representasjon 

Drammen Idrettsråd: Per Fjeld Olsen, nestleder i styret. 
 
Mjøndalen Sport og Kultursenter AS: Olaf Haug, Øystein Følstad og  
Inger Rojahn Opdal.  Alle styremedlemmer.  
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MIF Eiendomsdrift AS: Per Fjeld Olsen, styrets leder. Som styremedlemmer Jens 
Hammerborg, Terje Svendsen, Dag Erik Nilssen, og Arild Nygård. Som daglig leder Tor R. 
Jensen. 
 
Mjøndalen Sportsklinikk AS: Olaf Haug og Andre Nevstad. Begge styremedlemmer.  
 
For annen representasjon vises til gruppenes beretninger.  
 

7. Anlegg og eiendommer 
Mjøndalen Sport og Kultursenter AS: Selskapet eies sammen med Nedre Eiker Kommune 
med 50% på hver av partene. MIF har tre medlemmer i styret. Daglig leder er Kjetil Bergh.   
MIF har også i 2020 arbeidet tett med MSK i forprosjekt for utvikling av ny hall. 
  
MIF Eiendomsdrift AS: Selskapet er 100% eiet av MIF og eier og forvalter foreningens 
fotballstadion. Selve tomta som benyttes eies direkte av Mjøndalen I.F.  
 
MIF-Hytta: Hytta driftes og vedlikeholdes av skigruppa. I tilknytning til hytta har vi vårt 
stadionområde for ski og en svært godt anlagt lysløype.  
 
MIF-Huset: Huset driftes av et eget husstyre som drifter hele huset inkludert 
garderobeanlegget. Fotball dekker her alle kostnader slik at denne delen av driften ikke 
belaster husets øvrige økonomi.  
 
Vassenga: Området Vassenga benyttes til fotball, baseball og bandy. Drift og vedlikehold 
skjer i samarbeid med Drammen Kommune.   
 
Boligeiendommen Hagatjernsveien 10, 13/273: Anskaffet høsten 2018. Som langsiktig formål 
å kunne bruke som hybel-/leiligheter for aktive/andre med tilhørighet til MIF. Som kortsiktig 
formål utleie til Consto under kommende byggeperiode. Utleie til Consto avsluttet høsten 
2020 slik at det i overgang til nytt år arbeides med å sette huset i stand til å kunne huse 6 
spillere/trenere i MIF. Drift og økonomi lagt til avd. fotball.  
 
Eiendommen «Kveldssol» 14/232: Anskaffet 1977 som tilleggsareal på MIF-Hytta.  
 
Eiendommen «Gladberg» 14/265: Anskaffet 1978 som tilleggsareal på MIF-Hytta.  
 
Eiendommen «Toppen» 15/283: Anskaffet 1949 som areal for stillas til Vikkollen. Arealet er 
på 1,3da hvor MIF senior i 2019 og 2020 har startet en betydelig opprydding av tomten.  
 
Som et kompetanseorgan for idrettsanlegg og for å samordne videre anleggsutvikling i 
foreningen har styret i året opprettholdt Anleggskomiteen som opprinnelig ble nedsatt i 
2014. Komiteen har på en strukturert måte bistått styret gjennom året.  
Med Anleggskomiteen har klubben kompetent og god arbeidskraft på anleggsområdet. 
Styret ønsker at arbeidet med anlegg videreføres i den form som Anleggskomiteen 
representerer.  
 
Definerte anleggsprosjekter pr. 31.12.20 er:  
Basishall for Turn:  
MSK med forprosjekt hvor MIF er deltager. Prosjektet er i gang med å utarbeide 
reguleringsplan for tiltaket. Planene foreløpig satt på vent i påvente av at NVE skal komme 
med en endelig tilbakemelding i forhold til planlagt plassering og at ny kommune deretter 
skal kunne behandle reguleringsplanen.  
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Fasadeconsults tomt, Hagatjernsveien 23  
MIFs styre har spesielt ved styreleder og daglig leder fremmet forslag til Drammen kommune 
om kjøp av ovenfor nevnte tomt med tanke på å sikre seg denne svært viktige eiendommen 
til idrettslige formål for all fremtid. Tomten er ca 4,8 da. og ville egnet seg svært godt til 
basishall for turn mm.  Tomten var prissatt til kr. 7,5 mill. Kommunen har behandlet saken og 
besluttet 5 november 2020 å sette av midler til oppkjøp av tomten, men tomten ble i 
desember kjøpt av Holtefjell Eiendom før kommunen rakk å handle. Det er innledet dialog 
med Holtefjell og anmodet kommunen om det samme, noe de har stilt seg positive til.  
 
Fase 3 Consto Arena:  
Utbygging på østsiden av stadion ble godkjent av kommunen høsten 2018. Fremdriften gikk 
uten store problemer og i august kunne beboere flytte inn i nye leiligheter, noe foran oppsatt 
tidsskjema.  MIF har i 2018 solgt deler av eiendommen og samtidig kjøpt tilbake en ideell 
andel av tomten samt store deler av arealet i byggets 1. etasje. For utvikling og innredning av 
dette ble det inngått en entrepriseavtale med Consto AS.  MIF fotballs administrasjon og 
avdeling for sport flyttet inn i sine kontorlokaler og garderober i august/september. 
Utbyggingen av denne fasen ansees dermed som avsluttet.  Mjøndalen sportsklinikk flyttet 
inn i sine lokaler på slutten av året.  
 
Kunstgress på Vassenga:  
Det opprinnelige kunstgresset fra Isachsen Stadion ligger lagret for overtagelse av andre 
brukere. Dette vil ikke bli brukt på Vassenga. Arbeidet med ny kunstgressbane på Vassenga 
bør intensiveres kommende år da behovet for kunstgress er stort for å møte det økte 
behovet. Det ble i desember sendt inn dokumenter til Drammen kommune med forslag om 
finansieringsmodell(er), men endelig beslutning er ikke fattet. Vi avventer DIR og 
kommunens anleggsprioritering.  
 
Ny 7`er bane for bandy på Vassenga:  
Banen opparbeidet og tatt i bruk som naturisbane i løpet av vinteren. Som utålmodig bruker 
har MIF Bandy iverksatt et trinnvis byggeprosjekt hvor trinn 1 er gjennomført i 2018 med en 
naturisflate. I 2019 er fundamenter og master til lys satt opp, mens lyssetting ble klart høsten 
2020. Denne er i stor grad til bruk for uorganisert aktivitet.  MIF Bandy med et tydelig ønske 
om gjennomføring av ytterligere byggetrinn til kunstis med toppdekke. Prosjektet er meldt 
inn til kommunen og DIR.  
 
Parkeringsplass øst for Vassenga:  
MIF har tatt et initiativ ovenfor NEK for å få opparbeidet en ny parkeringsplass på regulert 
område øst for Vassenga. En plass her vil kraftig forbedre parkeringsmulighetene i hele 
området, avlaste plassen ved hallen og gi bedre trafikksikkerhet i Hagatjernsveien. 
Kommunen har startet opparbeidelse av p.plass uten særlig medvirkning eller dialog med 
MIF.  
 
Mjøndalen aktivitetspark (Vassenga og Mile) 
Det ble i 2019 nedsatt en gruppe ledet av Jon Opdahl som i samarbeid med arkitekt har sett 
på ny utforming av Vassenga spesielt med tanke på presentasjon inn mot ny kommune. 
Arbeidet har ført til et godt forslag til fremtidig plan for disponering av de aktuelle områdene 
på Vassenga i tillegg til området vest for Orkidehøgda. Det er spesielt lagt vekt på å utforme 
området slik at det kan brukes av flere idretter samt til uorganisert aktiviteter. Dette i tillegg 
til lyssatt gang og rulleskiløype rundt hele anlegget som kan brukes hele året og også som 
skiløype på vinterstid. Også tenkt brukt både som trenings anlegg og tur og rekreasjonsløype 
for befolkningen ellers samt for barnehager, IFO/SFO og ikke minst skolene i nærområdet på 
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dagtid.  Pga. kommunesammenslåing og har tiden ikke vært inne for å presse ytterligere på 
for dette prosjektet. Det bør imidlertid kunne tas opp igjen i 2021.  
  

8. Regnskap/økonomi 
Omsetning og resultat i Mjøndalen IF, Hovedstyret, er for 2020 hhv kr.3.749.414 og 
kr.569.809 mot et budsjett på kr.3.355.000 og kr.400.000. Resultat bedre enn budsjettert 
skyldes primært lavere kostnader enn hva det opprinnelig var lagt opp til.   
 
Hovedstyrets egenkapital er kr. 22.038.796 Arbeidskapitalen er gjennom året økt fra  
kr. 3.527.253 til kr. 4.098.569.  Veksten er i samsvar med styrets strategiske mål.  
For å bygge en robust økonomi ønsker styret for årene som kommer en fortsatt styrking av 
foreningens likvide egenkapital.  
 
Samlet har foreningen i 2020 en omsetning på kr. 38.637.191 med tilhørende negativt 
resultat kr. 1.055.344. Foreningens bokførte egenkapital er kr. 35.701.737  
 
Selv med et samlet underskudd er styret godt fornøyd med regnskapet for 2020. Foreningens 
økonomi er solid og det er god styring i alle grupper. Den pågående pandemien påvirker all 
aktivitet i foreningen og naturlig nok også økonomien til gruppene. For nærmere beskrivelse 
av forholdet vises til regnskapets note 9.  

 
Omsetningen til Fotballgruppa utgjør om lag 80% av totalen og det er naturlig nok også her 
størst risiko. Fotball har i 2020 et underskudd som er vesentlig lavere enn hva som var 
budsjettert. Som følge av risiko i fotballdriften samt en negativ egenkapital i gruppa ble det 
på forrige ordinær generalforsamling besluttet å tilføre gruppa ny egenkapital ved uttak av 
overskuddslikviditet i MIF Eiendomsdrift AS. Vedtaket er gjennomført i året og hvor Fotball er 
tilført 12,0 millioner.  Med dette grepet ble MIF Fotball gjort langt mer robust for den 
satsningen som gjennomføres. Parallelt med kapitalinnskuddet har styret og MIF Fotball vært 
enige om retningsforandringer som har større sannsynlighet for å gi bærekraftig drift.  
 
Samlet nedskrivning av egenkapital i MIF Eiendomsdrift ble vedtatt til 14,0 millioner. Beløpet 
har i ettertid vist seg å være i overkant av hva som var likviditetsmessig mulig for MIF 
Eiendomsdrift å utbetale. Styret vil derfor skyte tilbake 2,0 millioner til MIF Eiendomsdrift. 
Gjennomføres ved motregning av ikke mottatt beløp.  
 
Til økonomikapittelet tillegger styret at foreningen har verdier i eiendom som ikke 
gjenspeiles i regnskapene. Verdiene er ikke direkte realiserbare, men kan være verdier som 
benyttes ved fremtidig anleggsutvikling.  

 
9. Gruppenes drift 

Styret er svært tilfreds med hvordan gruppene driftes sportslig, administrativt og økonomisk.  
Samtlige grupper har i året utøvet sine oppgaver på et høyt nivå og med stor grad av 
selvstendighet. Styret bemerker at vi har et nytt år uten uoverensstemmelser i foreningen og 
tillegger gruppene all ære for dette. Styret roser også gruppene for god økonomisk styring og 
gjennomgående med solid økonomi som resultat.  
 
En særlig gratulasjon for nasjonale prestasjoner går for 2020 til:  
 
-Fotball med fortsatt Eliteseriespill for A-laget.  

 Armin Duric har spilt kamper for Bosnia U-16  
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Vedr. andre idretter så er året preget av avlysninger pga. covid-19 pandemien og derav svært 
få eller ingen landskamper og representasjoner.  

 
Covid-19. Siden 12 mars 2020 har hele landet vært preget av covid-19 pandemien som alle er 
godt kjent med. Dette førte til lange perioder med stengte aktiviteter og svært vanskelige kår 
for idrettslagene. I vår klubb ble nesten samtlige ansatte permittert uansett stillingsbrøk. Det 
førte bl.a. til at noen sluttet og mange fikk økonomisk trangere levekår. Slikt er vanskelig å 
bevitne, men etter styrets vurdering ble perioden løst på beste måte. I juni/juli/august var de 
fleste tilbake i normalt arbeide igjen, selv om man opplevde nye nedstenginger på slutten av 
året. Denne ustabile situasjonen ser ut til å fortsette også i 2021.  
Styret roser gruppene for hvordan de forskjellige har håndtert dette svært vanskelige covid-
19 året. Det er svært få negative tilbakemeldinger til MIFs ledelse, noe som viser at klubbens 
grupper har tatt dette på største alvor og fulgt opp de lokale og nasjonale restriksjonene som 
er gitt.  Vi aner et visst frafall fra idretten etter denne perioden, men tallstørrelsen vil det 
være for tidlig å si noe om. Det er derfor viktig at det satses på rekrutteringstiltak når det 
åpnes opp for fullt trolig mot sommeren 2021.  

 
Fotballgruppa har i året fortsatt sitt store «På banen med MIF», et samarbeidsprosjekt med 
NAV om arbeidstrening for ungdom. Styret med stor ros til Fotball for prosjektet og 
resultatene i dette selv om tiltaket i perioder er tatt noe ned pga. pandemien.  
 
En spesiell oppmerksom het til MIF turns leder som i februar fikk beskjed av kommunen om 
at turnloftet ikke hadde lov til å drive med slik aktivitet i sine lokaler. På slutten av året ser 
det ut til at arbeidet med å tilfredsstille kommunens foreløpige krav går mot slutten, men vi 
er ikke i mål ennå. Det har medført ekstremt stor ekstrainnsats langt ut over hva man kan 
forvente fra leder av MIF Turn noe MIFs styre ønsker å gi en ekstra honnør til.   
 

 Året førte også til at et samarbeid mellom foreningen og Drammens firmaet Piql for å få 

 lagret MIFs 110 år lange historie. Dette endte med at leder Nygård reiste sammen 

 representanter fra bl.a. Piql og mange andre til Artic World Arcives (AWA)på Svalbard der vår 

 historie nå er lagret for all fremtid. MIF som første idrettsorganisasjonen i verden som  lagrer 

 på denne måten.  

Vi viser videre til gruppenes beretninger.  
 

10. Styrets fokusområder 
Styret har i året arbeidet med en rekke større saker for utvikling av Mjøndalen IF. Vi lister 
kort noen av fokusområdene:   
 
- Styret har satt ned et samfunnsutvalg hvor målet har vært inkludering samt å gi et godt 
sommertilbud til barn i lavinntektsfamilier. Utvalget jobber målrettet for å nå enda flere 
brukere og vil intensivere arbeidet i året som ligger foran oss. Utvalget har imidlertid måtte 
begrense sin mye av sin aktivitet av hensyn til corona pandemien.  Som bistand her er Genga 
Ramanathan utpekt som MIFs første idrettskontakt hvor formålet er å gi idrettslagene 
mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like 
muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre 
det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. Genga er Drammen 
kommunens aller første idrettskontakt.  
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-Strategidokument: I 2016 ble klubbens overordnede retningsvalg nedfelt i et samlet 
dokument og strategisk arbeid innarbeidet i årsplan.  I 2020 den fjerde rulleringen av 
opprinnelig dokument. Strategiske valg inn som eget avsnitt i årsmeldingen.  
 
-Samhandling med kommunen: Styret med flere saker inn mot Drammen kommune og ønske 
om nærmere deltagelse, samhandling og handlekraft.  
 
-Grasrotmidler, Norsk Tipping: MIF har gjennom 2020 igjen hatt en betydelig økning i antall 
grasrotgivere. MIF er den 18. største mottaker i landet blant over 37.000 klubber.  

 
-Løpende oppdatering og bearbeidelse av ulike anleggsplaner, jf. pkt.7.   
 
-Videreført kontakten med Veiavangen og deres Aktiv 365 prosjekt, men Aktiv 365 satt på 
vent i våres pga. Covid-19, men i starten av året var 10 av elevene engasjert i ukentlige 
oppgaver for MIF.  
 
-Gjennomført tredje år av avtale med Sparebanken Øst om gavemidler til hele foreningen 
med fordeling til gruppene etter søknad. En svært god utnyttelse av midlene og ny avtale vil 
etter planen bli inngått med Sparebanken Øst i perioden 2021-2023.  
 

11. Ansatte og arbeidsmiljø 
I foreningen er Svein Erik Gevelt ansatt som daglig leder i 50% stilling.  Lisbeth Groth er 
ansatt som økonomiansvarlig i tilsvarende 50% stilling. I fotballgruppa og IFO var det ved 
utgangen av året ansatt 15 personer i administrative stillinger og med tillegg av en rekke 
stillinger som trenere og fotballspillere. Omregnet til hele stillinger har foreningen om lag 40 
ansatte.   
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i foreningen er godt. Det har i året ikke vært 
sykefravær blant administrativt ansatte. Det anses ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak 
på området.  

 
12. Ytre miljø 

Mjøndalen IF er en stor organisasjon med svært mye aktivitet. Styret anser ikke at 
virksomheten er til skade for det ytre miljø, men er innforstått med at vår aktivitet i sin mest 
konsentrerte form til tider kan påvirke omgivelsene. 
 

13. Strategiske planer 
Styret har i strategidokumentet for 2020-2022 lagt til grunn en fortsatt utvikling av 
foreningen etter de linjer som er fulgt de siste årene. Som overordnet i dette at foreningens 
drift oppfyller formålsparagrafen. Vesentlige momenter er arbeid med åpenhet, inkludering, 
deltagelse i samfunnsutviklingen, realisering av nye idrettsanlegg, oppbygging av mer robust 
økonomi og tilrettelegging for frivillighet. Som andre idrettslag har foreningen særlige 
utfordringer til frafall av ungdom. Styret ønsker at gruppene prioriterer arbeidet med å 
redusere dette frafallet i 2021 særlig pga. det vanskelige året vi har vært gjennom og det 
tydelige frafallet av ungdom av den grunn. Styret jobber også intensivt for å etablere gode 
kontakter i den nye kommunen til det beste for alle.  

 
14. Fortsatt drift 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet og årsmeldingen for 2020 er satt 
opp under denne forutsetningen.  

 
15. Takk 
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Styret takker aktive, tillitsvalgte, trenere, lagledere, ansatte og ikke minst alle frivillige for 
innsatsen i 2020. Året har vært vanskelig, men måten klubbens ansatte, frivillige, trenere og 
medlemmer har jobbet samme på er imponerende. På hver deres måte bidrar dere alle til 
fortsatt fremgang for foreningen. Videre takker styret alle klubbens sponsorer, Drammen 
Kommune og naboer for godt samarbeid i året som har gått.  

 
   Mjøndalen 16.02.21 
 
Arild Nygård   Inger Rojahn Opdal   Elly Therese Thoresen 
Styrets leder   Styrets nestleder   Styremedlem  
 
Marit Gulbrandsen Olaf Haug               Terje Svendsen                Svein Erik Gevelt 
Styremedlem  Styremedlem              Varamedlem                    Daglig leder 
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Regnskapsprinsipper 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.  
 
a)   Driftsinntekter 
 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som  
de leveres. 
 
b)   Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 
 
c)  Anleggsmidler/Langsiktig gjeld 
 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 
Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 
Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. 
 
d)   Varer 
 
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. 
 
e)   Fordringer 
 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 
g)   Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 
 
Foreningen er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon
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’  
 
 

Note 1 - Lønnskostnader 

2019 2019

Lønn og godtgjørelser 19 665 823      23 505 674    

Arbeidsgiveravgift 2 586 514 3 108 758

Pensjonskostnader 392 562           175 312         

Andre personalkostander 2 574 478        827 214         

Sum 25 219 377      27 616 958    

 
 

Gjennomsnittlig antall årsverk har i løpet av 2020 vært 43 stk.  
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). 
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.  
 

Note 2 - Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor 

 

Daglig leder 343 382         

Styre 0

Revisjon - ekskl mva 70 368           

Revisor, rådgivning, årsoppgjør - ekskl mva -                     
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Note 3 - Anleggsmidler 

 

Type anleggsmiddel Anlegg Tomt Diverse

P-7`er bane

Consto 

Arena Inventar, bygg Bolig

Anskaffelseskost 1.1. 110 655         200 000       4 258 485            5 331 050    

Tilgang 821 852         -               238 230               -                   

Avgang -                 -                          43 600         

Anskaffelseskost 31.12. 932 507         200 000       4 496 715            5 287 450    

Akk. Av/nedskr. Pr. 01.01. -                 2 485 635            -                   

Ordinære avskrivninger -                 -               351 328               -               

Akk. Av/nedskr. Pr. 31.12. -                 -               2 836 963            -               

Bokført verdi pr. 31.12. 932 507         200 000       1 659 752            5 287 450    

Årets avskrivninger -                 -               351 328               -               

Årets nedskrivninger

  
 
 

Foreningen eier i tillegg til nevnte anleggsmidler MIF Huset og MIF Hytta. Begge er tidligere avskrevet ned 
til kr 0,- og fremkommer derfor ikke i balansen. Tomt i Vikkollen i Nedre Eiker med gnr/bnr 15/283 
anskaffet i 1949 er ikke oppført med verdi. Det er ikke innhentet vurdering av virkelig verdi.  Tomt hvor 
Consto Arena er i stor grad utnyttet, men det er tilbake et areal i den sørlige delen av området som ikke 
er fullt utviklet. Arealet og anlegget har en betydelig merverdi ut over bokført.  
 
 

Note 4 - Skattetrekk 

 

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 772.568,-  
  

Note 5 - Egenkapital 

 

Annen

Egenkap.

Pr. 01.01. 36 757 055   

Årets resultat -1 055 342    

Tilførsel/korreksjon 24                 

Pr 31.12. 35 701 737   
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Note 6 – Aksjer 

Mjøndalen Sport & Kultursenter AS 

Foreningen eier 50% av aksjene i det tilknyttede selskapet Mjøndalen Sport og Kultursenter AS.  
Bokført verdi på er kr 0. Pr. 31.12.20 har selskapet ca 18,6 mill i bokført egenkapital.  
Resultat 2020 for Mjøndalen Sport og Kultursenter AS etter skatt er kr 1.278.082. (Regnskapet for 2020 er ikke 
endelig behandlet i generalforsamling.)  
 
Verdien på aksjene er ved stiftelsen av selskapet satt til kr 0 i foreningens balanse. Det er begrunnet i formålet til 

selskapet som sier følgende: «Det kan ikke betales utbytte til aksjonærene. Et eventuelt overskudd i 
selskapet kan komme brukerne til gode, enten i form av nyinvesteringer i flerbruksanlegget eller i form av 
reduserte utleiesatser.» Med dette vil foreningen ikke ha noen kontantstrøm fra Mjøndalen Sport & 
Kultursenter AS som forsvarer en bokført verdi på aksjene. 
 
MIF Eiendomsdrift AS 
Foreningen eier 100 % av aksjene i MIF Eiendomsdrift AS. Selskapet er eier av Consto Arena. Bokført verdi 
på aksjene er kr 14 914 000. Pr 31.12.2020 var egenkapitalen i selskapet kr 14.728.522 og resultatet for 
året et overskudd på kr 2.155.507 som følge av gevinst ved salg av kontor- og garderobeseksjon i 
prosjektet Solsiden. I 2020 er aksjekapitalen i selskapet skrevet ned med 15,0 mill hvorav 1,0 mill er 
overført til annen egenkapital og udekket tap og hvor resterende 14,0 mill er tilbakeført MIF. 12,0mill av 
dette beløpet i internt i MIF overført fra Styret til Fotball for en styrkning av egenkapitalen der. I 2021 vil 
2,0 mill bli skutt tilbake som økt egenkapital i MIF Eiendomsdrift AS.    
 
Mjøndalen Sportsklinikk AS 
Foreningen eier 34% av aksjene i Mjøndalen Sportsklinikk AS (MSP). MSP tilbyr helsetjenester som vi her 
forenkler til å være innen området «fysioterapi». MSP har ingen ansatte, men leier ut behandlingsplasser 
til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Pr 31.12.2020 var egenkapital i selskapet kr 191.137 og 
resultatet for året et overskudd etter skatt på kr 76.279.  
 

Note 7 – Fordringer og langsiktig gjeld 

Foreningen har gitt lån på kr 20.272.958 til datterselskapet MIF Eiendomsdrift AS.  
Lånet er finansiert med lån i Kommunalbanken på kr 10.586.790, lån i Sparebanken Øst på 5.026.644 og 
lån i Sparebanken Øst på 4.739.570. Det benyttes samme rentesats som foreningen betaler til bankene.  

I regnskapet gjøres en nettoføring av renteinntekt mot rentekostnad.  Som sikkerhet for lån i KBN er det 
avgitt garanti fra tidligere Nedre Eiker Kommune, pr. 01.01.20 fusjonert inn i nye Drammen Kommune. 
 

Foreningen har videre et lån i Sparebanken Øst for delvis finansiering av kjøpet av eiendommen 
Hagatjernveien 10. Lånet betjenes i sin helhet av avd. Fotball som er gitt alt ansvar for drift og utvikling av 
eiendommen. Ved årsslutt er lånet på kr. 3.983.584. 

 

Note 8 – Inkluderingsfond 

Foreningen etablerte i 2015 et fond hvor midler er øremerket for inkludering i klubben av 
grupper/personer med begrenset økonomi. Fondet er opprinnelig etablert med midler fra de tidligere 
minnefondene etter Jørgen Hval og Arne Sivertsen samt gave fra Eldres Avdeling. Fondet er senere midler 
ved minnegaver etter Sveinung Andersen, Jan Høibakk, Kristian Olsen og Gunnar Hurum. Fondet er i år 
tilført gaver på ca kr. 20.000. Det er i året benyttet midler fra fondet med kr. 18.881. Retningslinjene for 
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bruk av fondet ble justert i 2017. I januar 2020 er ansvaret for disponering av fondet delegert til det nye 
Samfunnsutvalget.    
 

Note 9 – Påvirkning som følge av pågående pandemi 

Koronapandemien har medført en pålagt nedstengning av aktiviteten i året. Den økonomiske 
påvirkningen har vært noe forskjellig mellom de ulike gruppene i MIF. De absolutt største 
negative økonomiske effektene ligger i avdelingene IFO og Fotball. For begge avdelingene er 
inntektene betydelig redusert. For detaljer om dette henvises til gruppenes regnskap. MIF har 
vært omfattet av de tre statelige støtteordningene som er administrert av Lotteri og 
Stiftelsestilsynet. Ordningene omtales som hhv. KUD 1, KUD 2 og KUD 3. MIF har et samlet 
bokført tilskudd fra disse på kr. 4.523.724. Av beløpet erkr. 2.245.387 som gjelder midler over 
KUD 3 først søkt tidlig i januar 2021 og ennå ikke mottatt.  
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MIF Representantskapet 

Årsmelding 2020 

Medlemmer – sammensetning – møter 

Medlemmer 

MIF Representantskapet (RS) består av 12 medlemmer og 3 varamedlemmer. Samtlige medlemmer 

inklusive varamedlemmene velges for 2 år av gangen, halvparten i like år, resterende halvpart i odde 

år. Medlemmene er gjerne trofaste, lojale klubbmedlemmer med lang fartstid i klubben. 

Æresmedlemmer som ikke er medlem av Rep skapet, blir invitert til møtene med talerett. Det samme 

gjelder klubbens leder og klubbens daglige leder. Likeledes inviteres til hvert møte en av klubbens 

gruppeledere for å gi RS en statusoppdatering fra sin gruppe. 

Sammensetning 

I 2020 har RS bestått av følgende representanter, valgt på årsmøtet i MIF i mars 2020 – de tre 

førstnevnte utgjør RSs arbeidsutvalg: 

Boye Skistad   styreleder ikke på valg 

Sven Olav Larsen   nestleder valgt for 2  år – gj v (tidligere medlem) 

Thor Erik Korsgård  sekretær ikke på valg 

Berit Sivertsen   medlemmer valgt for 2 nye år – gj v 

Inger Andersen     valgt for 2 nye år – gj v 

Runar Nilsen     ikke på valg 

Jon Opdahl     ikke på valg 

Marianne Sletten     valgt for 2 nye år – gj v (tidligere nestleder) 

Liv Østli      valgt for 2 nye år – gj v 

Per G Olsen     valgt for 2 nye år – gj v 

Hans Petter Motzfeldt    ikke på valg  

Sjur Kortgaard     ikke på valg 

Jens Herman Hammerborg varamedlem ikke på valg 

Janne Cecilie Hafskjold  varamedlem valgt for 2 år – ny 

Jens Martin Støten  varamedlem valgt for 2 år - ny 

Møter 

Representantskapet har avholdt kun 5 møter og behandlet 38 saker i 2020, noe som utgjør ca 50% av 

normal aktivitet. Årsaken er koronaviruset og forskrifter fra de lokale helsemyndighetene som 

stengte ned all møtevirksomhet i perioden mars-juli. Til disse møtene, og ditto så lenge koronaen og 

helsemyndighetene setter sine begrensninger, blir kun RS medlemmene innkalt til møte. - RS valgte 

dessuten ikke å avholde sitt planlagte sommermøte i mai, ei heller sitt novembermøte av samme 

årsak. Likeledes ble så vel julebordet i november og årsfesten i februar 2021 avlyst. – Under normale 

omstendigheter inviterer RS MIFs styreleder, MIFs daglige leder og samtlige æresmedlemmer til 

hvert møte, alle med talerett. I tillegg møter fast en representant fra en av MIFs øvrige grupper – for 

en gjennomgang av gruppens status; så som organisasjon og ledelse, anleggsfasiliteter, sportslig 

virksomhet, økonomi, planer og utfordringer. På den måten blir RS kontinuerlig oppdatert og får en 

god oversikt over gruppenes og foreningens løpende virksomhet. Dette er av interesse for RS og i 

tråd med MIFs lov § 23(1), der samtlige medlemmer har stor fartstid i klubben, og det gir samtidig RS 

mulighet til å gjennomføre sitt mandat på en optimal måte. - RS er i henhold til MIFs lover tildelt 

ansvaret med utdeling av hederstegn og andre utmerkelser; likeledes har RS de siste årene påtatt seg 
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ansvaret med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av MIF Årsfesten og Julebordet i MIF, for 

øvrig i samarbeid med MIF styret, som har det formelle ansvaret.                                                        

Utover de nevnte oppgavene har ikke RS noen formell rolle eller spesiell agenda i klubben lenger, 

men har – naturlig nok – en sterk uformell posisjon i MIF. Viken Idrettskrets (som NIFs forlengende 

arm) og MIF/kontrollkomiteen har overtatt flere av de øvrige oppgaver som tidligere var tillagt RS. 

MIFs lov §23(1) sørger likevel for at RS får et godt innsyn i alle gruppers og styrets drift – og kan 

således påse at klubbens interesser blir ivaretatt på skikkelig vis.  

- RSs leder deltar i samtlige styremøter og gruppeledermøter i klubben. Han/hun er også med i en del 

utvalgsmøter, blant annet i anleggskomiteen og eventuelt i andre aktuelle, relevante prosjekter for 

RS og klubben. 

Saker til behandling: 

Som faste poster i RSs møter inngår følgelig: 

• Møte med en av MIFs grupper (spørsmål stilles underveis) 

• Gjennomgang av referat fra MIFs styremøter (tas til etterretning) 

• Gjennomgang av referat fra MIFs gruppeledermøter (tas til etterretning) 

• Gjennomgang av referat fra MIF Anleggskomiteen (tas til etterretning) 

• Gjennomgang av referat fra NEIR Idrettsrådets møter (tas til etterretning) 

Av andre saker som er diskutert i 2020 kan nevnes: 

• Samarbeidet mellom Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner 

• Drammen Idrettsråd (der MIFs Per-Fjeld Olsen for tiden er nestleder) 

• Utbygging av Mjøndalen stadion, nå Consto Arena – fase 3 mot Hagatjernsveien 

• Hederstegn – utmerkelser/retningslinjer for behandling av nominasjoner 

• Ferdigstillelse (med unntak av kunstis) av 7-/9-er banen bandy 

• Kunstgress på Vassenga – bane 2  

• Salget av tomta til Fasadeconsult AS – basishall turn/turnloftet 

• Langsiktig plan for utbygging av Mjøndalen/Vassenga Idrettspark 

• Tilskuddsordninger og harmonisering av leiesatser i nye Drammen kommune 

• Samfunnsutvalget i MIF (Integrering og inkluderingsproblematikk) 

• Aktive lokalsamfunn 

 

Som nevnt over gjennomgår RS alle protokoller fra klubbens styre- og gruppeledermøter, samt 

løpende rapporter fra MIF/anleggskomitéen. Dette er alle såkalte faste poster på agendaen til 

Representantskapet. RS holdes løpende oppdatert om hva som skjer i Drammensidretten via 

varamedlem Sissi, som arbeider i DIR. 

Dessverre ble det årlige sommermøtet/-festen hos Marit og Per, samt årets julebord – avlyst. RS er 

imponert over gruppenes og styrets arbeid, innsats og engasjement – også i 2020. MIF driftes i dag av 

dyktige ansatte og tillitsvalgte. Økonomien er god, kontrollen og styringen likeså, og de sportslige 

resultatene imponerer. Ikke minst vil RS gi en spesiell hyllest til MIF Fotball, som nok en gang sikret 

seg eliteserieplass, til tross for svært beskjedne ressurser sammenlignet med brorparten av de lagene 

som vi konkurrer med.  
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- Det er all mulig grunn til å se positivt på fremtiden. Dog, MIF står overfor betydelige utfordringer de 

nærmeste åra, og klubben er i dag avhengig av gode sportslige resultater og bærekraftig drift for å 

sikre en fortsatt positiv utvikling, på alle plan. - Et tema som blant annet bør diskuteres i 2021 er MIFs 

organisasjonsform, og vurderingen av ulike typer eierskapsmodeller, med utgangspunkt i våre mange 

anlegg. Utbyggingen av Mjøndalen/Vassenga Idrettspark, anleggsfasiliteter for MIF Turn og 

kunstgressbane for MIF Fotball er nå viktigst å få på plass – snarest.  

 

 

 

VALG 

 

Forslag til sammensetning 2021-2023: 

        Innstilling 

Boye Skistad  leder   på valg  gj valg 

Sven Olav Larsen  nestleder  ikke på valg 

Thor-Erik Korsgård sekretær  på valg  gj valg 

Berit Sivertsen  medlemmer  ikke på valg 

Inger Andersen     ikke på valg 

Runar Nilsen     på valg   gj valg 

Hans Petter Motzfeldt    på valg  gj valg 

Jon Opdahl     på valg  gj valg 

Marianne Sletten    ikke på valg 

Liv Østli      ikke på valg 

Per G Olsen     ikke på valg 

Sjur Kortgaard     på valg  gj valg 

Jens H Hammerborg varamedlemmer  på valg  gj valg  

Janne Cecilie Hafskjold    ikke på valg 

Jens Martin Støten    ikke på valg 

 

 

 

Representantskapet   
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Al l i d r et t 


28



MJØNDALEN IF - ALLIDRETT

Regnskap pr 31.12.2020

Faktisk Budsjett Avvik

pr. 31.12.20 pr 31.12.20

Arrangement -                            -                         -                         

Kontigent, særavgift 6,258                        37,500                   -31,242                 

Offentlige tilskudd, andre tilskudd -                            -                         

Andre salgsinntekter -                            -                         -                         

Mva-kompensasjon 1,100                        -                         1,100                    

Dugnad, lotteri, gaver -                            -                         -                         

Leieinntekter -                            -                         -                         

Andre inntekter -                            2,500                     -2,500                   

SUM INNTEKTER 7,358                        40,000                  -32,642                 

Arrangement og sponsor 62                              -11,000                 11,062                  

Kontigent, avgift -                         -                         

Andre salgskostnader -                            -                         -                         

Kostnader utøvere og trenere -                            -                         -                         
Andre kostnader -                            -                         -                         

Kostnader utøvere og trenere -                            -                         -                         

Interne overføringer -2,500                       -                         -2,500                   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -2,438                       -11,000                 8,562                    

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                            -4,000                   4,000                    

Andre personalkostnader -                            -3,000                   3,000                    

SUM PERSONALKOSTNADER -                            -7,000                   7,000                    

 -   

Avskrivninger driftsmidler -                            -                         -                         

Lokaler -                            -                         -                         

Leiekostnader -                            -                         -                         

Utstyr -                         -                         

Kontorrekvisita, kurs, møte -                            -                         -                         

Reisekostnader -                         -                         

Lisenser -3,571                       -                         -3,571                   

Andre driftskostnader -                            -                         -                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -3,571                       -                         -3,571                   

DRIFTSRESULTAT 1,349                        22,000                  -20,651                 

 

Netto finanskostnader 22                              -                         22                          

ÅRSRESULTAT 1,371                        22,000                  -20,629                 
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MJØNDALEN IF - ALLIDRETT

Balanse pr 31.12.2020

Pr. 31.12.20 Pr. 31.12.19 Endring 

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                   -                          -                       

Inventar -                   -                          -                       

SUM ANLEGGSMIDLER -                   -                          -                       

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                   -                          -                       

Kundefordringer 5,100              -                          5,100                  

Andre fordringer -                   -                          -                       

Bankinnkudd, kontanter o.l. 108,621          128,150                 -19,529               

SUM OMLØPSMIDLER 113,721          128,150                 -14,429               

-                       

SUM EIENDELER 113,721          128,150                 -14,429               

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 112,350          104,758                 7,592                  

Årets resultat 1,371              7,592                      -6,221                 

SUM EGENKAPITAL 113,721          112,350                 1,371                  

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -                   -                          -                       

Mellomregning grupper i MIF -                   -                          -                       

Skyldig offentlige avgifter -                   -                          -                       

Påløpte kostnader -                   15,800                    -15,800               

SUM KORTSIKTIG GJELD -                   15,800                    -15,800               

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 113,721          128,150                 -14,429               
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MJØNDALEN IF - ALLIDRETT

Budsjett 2021

Faktisk Budsjett

2020 2021

Arrangement -                               -                             

Kontigent, særavgift 6,258                           20,000                       

Offentlig tilskudd, andre tilskudd 1,100                           

Mva-kompensasjon -                               -                             

Andre salgsinntekter -                               -                             

Dugnad, lotteri, gaver -                               -                             

Leieinntekter -                               -                             

Andre inntekter -                               2,500                         

SUM INNTEKTER 7,358                           22,500                       

Arrangement og sponsor 62                                -11,000                     

Kontigent, avgift -                                -   

Andre salgskostnader -                                -   

Kostnader utøvere og trenere -                                -   
Andre kostnader -                                -   

Kostnader utøvere og trenere -                                -   

Interne overføringer -2,500                          -   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -2,438                         -11,000                     

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                               -                             

Andre personalkostnader -                               -3,000                        

SUM PERSONALKOSTNADER -                               -3,000                       

 -   

Avskrivninger driftsmidler -                                -   

Lokaler -                                -   

Leiekostnader -                               -                             

Utstyr  -   

Kontorrekvisita o.l -                                -   

Reisekostnader  -   

Lisenser -3,571                         -3,571                        

Andre driftskostnader -                               -                             

SUM DRIFTSKOSTNADER -3,571                         -3,571                       

DRIFTSRESULTAT 1,349                           4,929                         

 

Netto finanskostnader 22                                -                             

ÅRSRESULTAT 1,371                           4,929                         
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 MIF ALLIDRETT
    ÅRSBERETNING 2020 

 
MIF ALLIDRETT STYRE: 
Leder:     Tom Inge Israelsen 
 
Andre verv/trenere    
Trener 2014 Monica Kårsgård Gudbrandsen  
Trener 2015 Kjetil Green Svendsrud.  
Trener 2016 Cihan Kaya 
 
STYRETS ARBEIDSOPPGAVER:  
Styret og trenerne har opprettholdt kommunikasjon med foreldrene til barna og hverandre gjennom 
Facebook og Spond. Styret har benyttet en egen lukket facebookgruppe, i tillegg til epost, til sin 
interne kommunikasjon.   
 
AKTIVITET:  
Allidrettsåret har vært preget av mye av og på i 2020. Dette i tråde med de til enhver tids gjeldende 
smitteveildere. Det har i tillegg vært opp til den  enkelte gruppe å kjøre ( når det har vært åpent for 
det) og da har enkelte grupper valgt å vente grunnet usikkerhet rundt Covid – 19.  
Oppstart av 2016 kullet i august/september. Vært vanskelig å rekruttere og komme skikkelig i gang 
grunnet Covid – 19. Dette arbeidet fortsetter i 2021. 
 
Representasjon Ingen  
Arrangementer Ingen sportsarrangementer som arrangør.  
  
ANLEGG: 
Allidretten har hatt faste treningstider i gymsalen på Mjøndalen skole, tirsdag, onsdag og torsdag kl 
18-19. Her disponerer Allidretten en egen bod som benyttes som utstyrsrom. I tillegg har vi benyttet 
MIFs øvrige fasiliteter som MIF-hytta og Vassenga. Når vi har hatt aktiviteter andre steder enn 
gymsalen, har dagene og tidspunktene variert.  
  
Detaljert liste over utstyr vi eier, henger på døra i utstyrsrommet i gymsalen.  
Det er ikke investert i nytt utstyr i 2019. Det anbefales at utstyret gjennomgås i 2020. Det begynner å 
melde seg behov for litt medisinsk utstyr som isposer, plaster etc.  
 
SOSIALE AKTIVITETER: 
Ingen aktiviteter annet enn små avslutninger for kullene hver for seg. Dette kombinert med trening. 
Vanskelig å gjennomføre grunnet Covid-19. 
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ØKONOMI: 
Allidretten har et oversiktlig regnskap med deltakeravgift som eneste inntektskilde. Aktivitetsavgiften 
er på kr 450,- per barn. I tillegg er det et medlemskap til klubb på kr 100,- hvorav kr 100,-. Dette 
dekker trening høst- og vårsemester 2020/2021. Byttet betalingsløsning for aktivitetsavgiften til 
SuperInvite. Totalt kr 22 385,- innbetalt for høst 2020 og vår 2021. 
 
AVSLUTNING: 
 
2020 oppsummeres som et krevende år når det gjelder å få gjennomført aktivitet og planleggingen 
rundt det.  
 
Til slutt vil vi takke våre positive og engasjerte trenere for den innsatsen de har lagt ned for barna 
våre så langt, og ønsker dem lykke til videre, både som trenere i inneværende sesong og 
forhåpentligvis senere både i MIF Allidrett og i MIF for øvrig.  
  
  
Mjøndalen, februar 2021, leder i MIF Allidrett 
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MJØNDALEN IF - Bandy

Regnskap 2020

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Pr. 31.12.20 pr 31.12.20 1. halvår 2021 2. halvår 2021 Helår 2021

Reklame og sponsor 493,750                    680,000                130,000                400,000              530,000          

Billettinntekter 52,683                      44,000                   10,000                  65,000                75,000            

Kioskinntekter 58,307                      95,000                   10,000                  60,000                70,000            

Påmeldingsavgifter egne arrangement 2,500                        90,000                   -                        40,000                40,000            

Andre arrangementsinntekter 51,783                      90,000                   -                        -                      -                  

Kontingent, særavgift, egenandel 47,740                      185,000                440,000                155,000              595,000          

Tilskudd 177,500                    25,000                   -                        -                      -                  

Mva kompensasjon 70,218                      67,000                   -                        70,000                70,000            

Andre salgsinntekter -                             -                         12,075                  20,000                32,075            

Dugnad, lotteri, gaver 217,790                    70,000                   10,000                  75,000                85,000            

Leieinntekter 2,000                        8,000                     3,000                    3,000                  6,000              

Andre inntekter 17,251                      55,000                   -                        -                      -                   

SUM INNTEKTER 1,191,521                 1,409,000             615,075                888,000              1,503,075      

Arrangement og sponsor -5,270                       -83,000                 -25,000                 -25,000              -50,000           

Dommerkostnader -34,819                     -70,000                 -24,000                 -40,000              -64,000           

Varekost kiosk -60,690                     -85,000                 -15,000                 -50,000              -65,000           

Kontigent, deltageravgift -156,791                   -235,000               -75,000                 -160,000            -235,000        

Andre salgskostnader -80,952                     -                         -                        -                      -                  

Dugnadskostnader -                             -                         -                        -4,500                 -4,500             

Kostnader utstyr -120,619                   -250,000               -61,000                 -131,000            -192,000        
Andre kostnader -                             -                         -                        -                      -                  

Kostnader utøvere og trenere -11,239                     -30,000                 -                        -15,000              -15,000           

Interne overføringer -30,000                     -                         -20,000                 -35,000              -55,000           

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -500,380                   -753,000               -220,000              -460,500            -680,500        

Lønn/godtgjørelser trenere -71,358                     -90,000                 -75,000                 -100,000            -175,000        

Lønn/godtgjørelser spillere / Serov -204,439                   -187,500               -20,000                 -20,000              -40,000           

SUM PERSONALKOSTNADER -275,796                   -277,500               -95,000                 -120,000            -215,000        

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         -                        -                      -                  

Lokaler -46,138                     -15,000                 -20,000                 -35,000              -55,000           

Leiekostnader, tr.leir -136,377                   -132,000               -                        -200,000            -200,000        

Utstyr -58,217                     -65,000                 -                        -15,000              -15,000           

Vedlikehold -52,156                     -40,000                 -50,000                 -35,000              -85,000           

Kontorrekvisita, kurs, møte -12,360                     -18,000                 -7,000                   -18,000              -25,000           

Reisekostnader -20,580                     -75,000                 -25,000                 -50,000              -75,000           

Markedsføring -42,983                     -                         -                        -35,000              -35,000           

Lisenser -3,488                       -3,000                   -                        -                      -                  

Andre driftskostnader -1,160                       -6,000                   -                        -10,000              -10,000            

SUM DRIFTSKOSTNADER -373,458                   -354,000               -102,000              -398,000            -500,000        

DRIFTSRESULTAT 41,887                      24,500                   198,075                -90,500              107,575          

Netto finans + ekstraordinære poster 108                            -                         -                        -                      -                  

ÅRSRESULTAT 41,995                      24,500                   198,075                -90,500              107,575          
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MJØNDALEN IF - A-lag

Regnskap 2020

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap 2020 pr 31.12.20 1. halvår 2021 2. halvår 2021 Helår 2021

Reklame og sponsor 458,750                    650,000                130,000                370,000              500,000          

Billettinntekter 52,683                      44,000                   10,000                  65,000                75,000            

Kioskinntekter 12,298                      35,000                   10,000                  30,000                40,000            

Påmeldingsavgifter egne arrangement -                             -                         -                  

Andre arrangementsinntekter -                             -                         -                  

Kontingent, særavgift, egenandel 10,800                      40,000                   120,000                45,000                165,000          

Tilskudd 19,901                      25,000                   -                  

Mva kompensasjon 39,907                      35,000                   40,000                40,000            

Andre salgsinntekter -                             -                         20,000                20,000            

Dugnad, lotteri, gaver 36,000                      70,000                   10,000                  40,000                50,000            

Leieinntekter -                             -                         -                  

Andre inntekter 4,500                        15,000                   -                   

SUM INNTEKTER 634,840                    914,000                280,000                610,000              890,000          

 

Arrangement og sponsor -1,083                       -55,000                 -10,000                 -10,000              -20,000           

Dommerkostnader -24,110                     -40,000                 -14,000                 -25,000              -39,000           

Varekost kiosk -20,663                     -35,000                 -10,000                 -30,000              -40,000           

Kontigent, deltageravgift -137,191                   -165,000               -55,000                 -130,000            -185,000        

Andre salgskostnader -                             -                         -                  

Dugnadskostnader -                             -                         -                  

Kostnader utstyr -75,955                     -150,000               -20,000                 -80,000              -100,000        
Andre kostnader -                             -                         -                  

Kostnader utøvere og trenere -11,239                     -30,000                 -15,000              -15,000           

Interne overføringer -20,000                     -                         -10,000                 -10,000           

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -290,241                   -475,000               -119,000              -290,000            -409,000        

-                  

Lønn/godtgjørelser trenere -71,358                     -80,000                 -75,000                 -90,000              -165,000        

Lønn/godtgjørelser spillere / Serov -200,749                   -187,500               -20,000                 -20,000              -40,000           

SUM PERSONALKOSTNADER -272,107                   -267,500               -95,000                 -110,000            -205,000        

 

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         -                        -                      -                  

Lokaler -3,513                       -15,000                 -15,000              -15,000           

Leiekostnader, tr.leir -34,683                     -12,000                 -80,000              -80,000           

Utstyr -11,675                     -15,000                 -15,000              -15,000           

Vedlikehold -25,513                     -20,000                 -25,000                 -25,000              -50,000           

Kontorrekvisita, kurs, møte, telefon -2,790                       -15,000                 -15,000              -15,000           

Reisekostnader -19,080                     -75,000                 -25,000                 -50,000              -75,000           

Markedsføring -                             -                         -35,000              -35,000           

Lisenser -                             -                         -                  

Andre driftskostnader -1                               -5,000                   -10,000              -10,000           0

SUM DRIFTSKOSTNADER -97,256                     -157,000               -50,000                 -245,000            -295,000        

DRIFTSRESULTAT -24,764                     14,500                   16,000                  -35,000              -19,000           

 

Netto finans + ekstraordinære poster 22                              -                         -                        -                      -                  

ÅRSRESULTAT -24,742                     14,500                   16,000                  -35,000              -19,000           

 '
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MJØNDALEN IF - Junioravd

Regnskap 2020

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap 2020 pr 31.12.20 1. halvår 2021 2. halvår 2021 Helår 2021

Reklame og sponsor 35,000                     30,000                  30,000               30,000            

Billettinntekter -                  

Kioskinntekter 46,008                     60,000                  30,000               30,000            

Påmeldingsavgifter cup 2,500                        90,000                  40,000               40,000            

Andre arrangementsinntekter 51,783                     90,000                  -                  

Kontingent, særavgift, egenandel 36,940                     145,000                320,000               110,000             430,000         

Tilskudd 157,599                   -                        -                  

Mva kompensasjon 30,311                     32,000                  30,000               30,000            

Andre salgsinntekter -                            -                        12,075                 12,075            

Dugnad, lotteri, gaver 181,790                   -                        35,000               35,000            

Leieinntekter 2,000                        8,000                    3,000                    3,000                 6,000              

Andre inntekter 12,751                     40,000                  -                  

SUM INNTEKTER 556,681                   495,000                335,075               278,000             613,075         

 

Arrangement og sponsor -4,187                      -28,000                 -15,000                -15,000              -30,000          

Dommerkostnader -10,709                    -30,000                 -10,000                -15,000              -25,000          

Varekost kiosk -40,027                    -50,000                 -5,000                  -20,000              -25,000          

Kontigent, deltageravgift -19,600                    -70,000                 -20,000                -30,000              -50,000          

Dugnadskostnader -80,952                    -                        -                  

Kostnader utøvere og trenere -                            -                        -4,500                -4,500            

Kostnader utstyr -44,664                    -100,000              -41,000                -51,000              -92,000          
Andre kostnader -                            -                        -                        -                  

-                            -                        -                  

Interne overføringer -10,000                    -                        -10,000                -35,000              -45,000          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -210,139                  -278,000              -101,000              -170,500            -271,500        

-                  

Lønn/godtgjørelser trenere/spillere -                            -10,000                 -10,000              -10,000          

Andre personalkostnader -3,689                      -                        -                        -                      -                  

SUM PERSONALKOSTNADER -3,689                      -10,000                 -                        -10,000              -10,000          

 

Avskrivninger driftsmidler -                            -                        -                        -                      -                  

Lokaler -42,625                    -20,000                -20,000              -40,000          

Leiekostnader, tr.leir -101,694                  -120,000              -120,000            -120,000        

Utstyr -46,542                    -50,000                 -                  

Vedlikehold -26,643                    -20,000                 -25,000                -10,000              -35,000          

Kontorrekvisita, kurs, møte, telefon -9,570                      -3,000                   -7,000                  -3,000                -10,000          

Reisekostnader -1,500                      -                        -                        -                  

Tap på krav, svindel -42,983                    -                        -                  

Lisenser -3,488                      -3,000                   -                        -                  

Andre driftskostnader -1,158                      -1,000                   -                  

SUM DRIFTSKOSTNADER -276,203                  -197,000              -52,000                -153,000            -205,000        

DRIFTSRESULTAT 66,651                     10,000                  182,075               -55,500              126,575         

 

Netto finans + ekstraordinære poster 86                             -                        -                        -                      -                  

ÅRSRESULTAT 66,737                     10,000                  182,075               -55,500              126,575         
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MJØNDALEN IF - Fellesavdeling 

Regnskap 2020

Foreløpig Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Pr. 31.12.20 pr 31.12.20 1. halvår 2021 2. halvår 2021 Helår 2021

Reklame og sponsor -                             -                  

Billettinntekter -                  

Kioskinntekter -                  

Påmeldingsavgifter egne arrangement -                  

Andre arrangementsinntekter -                  

Kontigent, særavgift -                  

Offentlige tilskudd -                  

Mva kompensasjon -                  

Andre salgsinntekter -                  

Dugnad, lotteri, gaver -                  

Leieinntekter -                  

Andre inntekter -                   

SUM INNTEKTER -                             -                         -                        -                      -                  

 

Arrangement og sponsor -                  

Dommerkostnader -                  

Varekost kiosk -                  

Kontigent, deltageravgift -                  

Andre salgskostnader -                  

Kostnader utøvere og trenere -                  

Kostnader utstyr -                  
Andre kostnader -                  

Kostnader utøvere og trenere -                  

Interne overføringer -                  

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -                             -                         -                        -                      -                  

-                  

Lønn/godtgjørelser trenere/spillere -                  

Andre personalkostnader -                             -                         -                        -                      -                  

SUM PERSONALKOSTNADER -                             -                         -                        -                      -                  

 

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         -                        -                      -                  

Lokaler -                  

Leiekostnader, tr.leir -                  

Utstyr -                  

Vedlikehold -                  

Kontorrekvisita, kurs, møte -                  

Reisekostnader -                  

Markedsføring -                  

Lisenser -                  

Andre driftskostnader -                  0

SUM DRIFTSKOSTNADER -                             -                         -                        -                      -                  

DRIFTSRESULTAT -                             -                         -                        -                      -                  

 

Netto finans + ekstraordinære poster -                             -                         -                        -                      -                  

ÅRSRESULTAT -                             -                         -                        -                      -                  
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MJØNDALEN IF - BANDY 

Balanse pr 31.12.2020

A-lag Jr.avd Totalt

EIENDELER

    

ANLEGGSMIDLER

Vassenga Kafe -                -                       -                          

Prosjekt 9`er bane 932,508              932,508                  

Taktor, Kramer 380 -                -                       -                          

Inventar -                -                       -                          

SUM ANLEGGSMIDLER -                932,508              932,508                  

 

OMLØPSMIDLER  

 

Påløpte inntekter -                25,000                 25,000                    

Mellomregn andre grupper -                -505,750             -505,750                

Andre fordringer 10,500          3,938                   14,438                    

Bankinnkudd, kontanter o.l. 76,706          373,929              450,636                  

SUM OMLØPSMIDLER 87,206          -102,883             -15,676                   

 

SUM EIENDELER 87,206          829,625              916,831                  

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital -50,763        -612,219             -662,983                

Årets resultat 24,742          -66,737               -41,995                   

SUM EGENKAPITAL -26,021        -678,956             -704,978                

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -22,747        -150,668             -173,415                

Annen kortsiktig gjeld, feriep -2,046           -                       -2,046                     

Gaver, ennå ikke benyttet -                -                       -                          

Skyldig offentlige avgifter -36,392        -                       -36,392                   

Påløpte kostnader -                       -                          

SUM KORTSIKTIG GJELD -61,185        -150,668             -211,854                

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -87,207        -829,625             -916,831                
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Årsberetning MIF bandy 2020 

 

  

 

1. Styret i MIF bandy  

 

MIF bandy styre ble valgt på årsmøte 02.03.20: 

 

Rolle Navn Valg 

Leder: Tom Andersen Gjenvalgt for 2 år i 2020 

Nestleder: Turid Kolstadløkken Valgt for 2 år i 2019 

Sekretær: Ann Iren Svane Mathiassen Gjenvalgt for 2 år i 2020 

Kasserer (økonomiansvarlig): Katrine Moen (fritatt fra verv 

høst 2020) 

Henriette Borchgrevinck (gikk 

inn i Katrines valgperiode) 

Valgt for 2 år i 2019  

Styremedlem 1 

(anleggsansvarlig): 

Espen Nilsen Gjenvalgt for 2 år i 2020 

Styremedlem 2  

(leder sportslig utvalg): 

Runar Andreassen Gjenvalgt for 2 år i 2020 

Styremedlem 3  

(medlems- og 

dommeransvarlig): 

Cathrine Riis Ulsbøl (fritatt fra 

verv høst 2019) 

 

Johan Olaf Førde (gikk inn i 

Cathrines valgperiode) 

Valgt for 2 år i 2019  

Styremedlem 4 

(sponsoransvarlig): 

Kim Erik Petersen Gjenvalgt for 2 år i 2020 

 

 

 

Andre tilknyttede roller med 

møte- og talerett i styret: 

 

• Leder materialgruppa Roger Knutsen 

• Leder cupkomite  Jørn Hagen 

• Leder kafegruppa Pia Gunnerud Sørensen 

 

 

2. Andre tillitsvalgte 

Sportslig utvalg: 

• Runar Andreassen (leder) 

• Thor-Erling Andersen 
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• Bent Gommerud (inntil oktober 2020) 

• John Richard Øen 

• Pia Gunnerud Sørensen 

• Jonas Petterson 

 

 

 

Vassenga cupkomite: 

Sekretariat: 

• Kjetil Hoffen  

• Cathrine Nedberg 

• Marianne Førde 

• Jørn Hagen 

• Turid Kolstadløkken 

 

Kioskgruppe: 

• Katrine Moen  

• Beate Hansen 

• Trond Erik Hansen 

 

Banegruppe: 

• Lars Bjerka 

• Kim Erik Petersen 

• Morten Andersen 

 

 

Vassenga kafegruppe 

• Katrine Moen  

• Pia Gunnerud Sørensen 

 

MIF bandy materiellgruppe 

• Roger Knutsen 

• Ole Jonny Vigdal (inntil mars 2020) 

• Freddy Aaslid 

 

Vassenga banegruppe 

• Espen Nilsen 

• Kim Erik Petersen 

• Stein Arnesen 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arrangement A-lag: 

• Stig N Jensen / Tom Andersen (billetter / bane / speakertjeneste) 

• Pia Sørensen (kiosk Vassenga) 

• Simen Gudbrandsen – kampsekretær 

• Arne Martin Tollefsen - speaker 

 

Media kanaler MIF Bandy A-lag: 

• Stig N Jensen - oppdateringer på MIF Bandy ulike kanaler 

• Andreas Askheim- oppdateringer på MIF Bandy ulike kanaler 

• Joachim Skinstad - oppdateringer på MIF Bandy ulike kanaler 
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Dommere som representerer Mjøndalen: 

• Finn Rune Karlsen 

• Mats Eriksson 

• Jørn Magne Hagen 
 

3. Trenere og oppmenn  

A-Laget 

Bent Gommerud (Trener), Robert Arnesen (Trener) 

Freddy Aaslid (Materialforvalter) Roger Knutsen (Materialforvalter) Ole Johnny Vigdal 

(Materialforvalter – til Mars 2020) 

 

Juniorlaget (2001-2002-2003):  

John Richard Øen, Terje Draugsvoll, Jan Thore Riseng, Trond Sigurd Vilming Karlsen, Morten 

Andersen 

 

Guttelaget (2004-2005):  

Lars Lenes Johansen, Erland Kathrud, Dag Erik Nilssen, Knud Peder Lottrup, Bjørn Bartnes,  

 

Småguttlaget (2006-2007):  

Bent Nilssen, Per Willy Holstad, Tor Ivar Johansen, Thomas Kittelsen (lagleder) 

 

Lillegutt (2008 og 2009):  

Jonas Pettersson,  

 

Knøttelag/Minigutt (2010-11-12-13-14): 

Per Kristian Riis-Ulsbøl, Dag Johan Hjort (lagleder) 

 

Jentelag 2012-2007: 

Dag Erik Nilssen, Charlotte Nanett Meeg Nilsen, Ann Iren Svane Mathiassen 

 

Bandyskolen (2013-2016) 

Runar Andreassen, Tom Andersen, Turid Kolstadløkken 

 

4. Styrets arbeidsoppgaver 

Styret skal sørge for at gruppa drives innenfor MIF sine sportslige rammer og ivareta en sunn og god 

økonomi. Gruppas hovedmålsetting er å opprettholde og videreutvikle et godt sportslig bandytilbud 

til barn og unge. Seniorgruppa skal drifte og utvikle eliteserielaget, og arbeide for å nå de sportslige 

målene som til enhver tid fastsettes for A-laget. I tillegg skal seniorgruppa ivareta oldboys og 

veteran-bandy.  I tillegg er det et mål å jobbe for en god anleggsutvikling på Vassenga med utvidelse 

av isflater og garderobefasiliteter. Styret samarbeider også med de øvrige bandygruppene i 

idrettsklubbene i Buskerud for å legge til rette for utvikling av bandy i Buskerud.  

Leder og nestleder har representert gruppa i gruppeledermøter. 
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5. Sportslig aktivitet 

MIF bandy jr hadde ca. 80 betalende medlemmer i 2020. Spillerne var fordelt på lag i årsklassene 

2001 til 2014. Bandygruppa har eget jentelag. A-laget hadde 18 spillere i stallen, i tillegg var 5 

juniorspillere i A-stallen. Det var 34 spillere i oldboys/veteran.  

 

Totalt antall aktive medlemmer i bandygruppa var ca 140.  

 

Allidrett 

Deltagelsen fra allidrett har vært stor på de oppsatte dagene. 

 

Aldersbestemte lag 

Vi har denne sesongen vært representert med lag i junior, gutt, smågutt, lillegutt, knøttelag og 

jentelag. Lagene deltar ordinært i seriespill i Buskerud krets, NM-serie og inntil fem cuper hver. Det 

aller meste av seriespillet ble gjennomført i avslutningen av sesongen 2019-2020 før Norge ble 

koronastengt 12. mars 2020. På grunn av korona ble det ikke spilt kamper høsten 2020. 

 

Senior 

Seniorbandy har hatt ansvaret for A-laget, old boys laget og veteranlaget. 

 

Spillere i avgang: Martin Nørgaard (Drammen) Kristian Juvet (Lagt opp) Robin Engström (Lagt opp) 

Andrey Anufrienko (Jenisej 2) Nikita Sitnikov (Murmansk)   

Nye Spillere inn: Alexander Cras (SSK) Patrik Døhlen Holm (Drammen) Alexander Serov (Høvik) 

 

6. Representasjon 

Spillere: 

Landslag  

• VM U19: Stefan Mar Oddgeirsson 

• VM U17: Andreas Barbo. (Adrian Faye ble tatt ut, men ble skadet) Det ble ikke avholdt 

U17-VM i 2020 pga korona. David Stærkebye og Eirik Andresen var med i bruttotroppen. 

Mats Hval ble tatt ut til samling høsten 2020, men takket nei. 

 

Kretslag: 

• 2003: David Stærkebye, Eirik Andersen, Henrik Olsen, Erik Holstad og Mikael 

Leersbryggen. 

• 2004: Leo Andersen, Kasper Selbo Pedersen, Mads Hval, Kristoffer Nilsen  

• 2005: Jesper Lenes Johansen, Johan Barbo, Mads Førde, Ludvig Petersen, Kevin Lauritzen  

 

Trenere: 

• Thor Erling Andersen – kretslag 2003 

• Lars Lenes Johansen og Jørn Walther Kristiansen – kretslag 2005 

Landslag A-lag: 
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• Robin Cras 

Valgkomite Bandy NBF 

• Bent Gommerud 

Dommerkomiteen NBF 

• Finn Rune Karlsen 
 

Bandydommernes Forening 

• Finn Rune Karlsen  
 

Utdanningskorpset NBF 

• Bent Gommerud (trener utd) 

• Finn Rune Karlsen (dommer utd) 
 

Jens B Ranaas Minnefond NBF 

• Boye Skistad (medlem) 
 

Styremedlem – Norsk Elitebandy 

• Pia G Sørensen 
 

Buskerud bandykrets 

• Tom Andersen – leder 

• Ann Iren Svane Mathiassen – sekretær 

 

7. Arrangementer 

Sportslig aktivitet A-lag: 

 

Alle planlagte treningsleirer og turneringer som laget tidligere har deltatt på under forsesongen har i 

2020 blitt avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen. Laget har forberedt seg til sesongen med base på 

Vassenga for grunntrening – samt hatt noen istreninger i Kongsberg hallen og Schjongs hallen. Det 

har vært en treningshverdag med strenge restriksjoner i forhold til smittevern – og dette har laget 

hatt kontinuerlig oppfølging på.  

 

Eliteserien og sluttspill 2020/2021 

 

Etter at Bandyforbundet fikk kategorisert Eliteserien i Bandy som toppidrett fikk serien starte med 

strenge Covid-19 restriksjoner i November 2020. Laget hadde en litt dårlig start på sesongen og stod 

med 1 poeng etter 4 kamper. Etter da har laget levert en god sesong resultatmessig og ikke minst 

spillemessig. Med 4 kamper igjen av serien ligger laget på 5 plass. I skrivende stund har det vært 

pause i 1 måned pga Covid-19 situasjonen, og en mulig oppstart igjen er satt den 19 februar 2021.  

 

Old Boys og Veteran 

Old Boys og veteran har ikke hatt seriespill sesongen 2020/2021 pga covid-19 situasjonen. 
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Treningsleir og småguttcup i Sverige oktober 2020 – avlyst pga korona 

MIF bandy jr. arrangerer hver høst en treningstur til Sverige. Høsten 2020 ble denne 

koronakansellert. Det ble arrangert en treningsleir i Vikingskipet på Hamar en helg i oktober. 

 

Vassenga bandycuper  

MIF Vassenga småguttcup ble arrangert 3.-5. januar 2020. 16 lag deltok. MIF smågutt vant 

ubeskjedent sin egen cup med seier 4-0 over Røa 2005 i finalen. 

 

Vassenga knøttecup skulle blitt gjennomført siste helg i november. Den ble koronakansellert.  

 

Hele bandygruppa deltar ordinært med dugnad for å gjennomføre cupene og det er en samlet 

dugnadsinnsats på langt over 500 timer som vanligvis legges inn for å arrangere cupene. Inntektene 

fra cupene er avgjørende for å holde et høyt sportslig aktivitetsnivå i bandy jr. Inntektene for 2020 

ble halvert pga korona. 

 

MIF Vassenga bandyskole 

For sjette år på rad ble det arrangert bandyskole og skøytemoro. Dette er lavterskel aktivitetstilbud 

til alle og en introduksjon til bandy og skøyteteknikk. Det ble gjennomført 4 bandyskolelørdager 

januar og februar 2020. Samlet deltakertall for bandyskolen 2019-2020 var ca 250. Det deltok i snitt 

70-80 deltakere hver lørdag. Hele bandygruppa har stilt opp på dugnad og gjort en flott jobb med å 

presentere bandygruppas aktiviteter for både barn og foreldre som har deltatt. Bandyskolen var i 

2019-2020 gratisarrangement hvor alle er velkomne til å delta.  

 

Høsten 2020 startet bandygruppa opp en korona-tilpasset bandyskole. På grunn av smittevernhensyn 

og behov for oversikt over deltakere, ble bandyskolen 2020-2021 et påmeldingstilbud for barn født 

mellom 2013-2016. Deltakeravgift ble satt til 100 kr. Rundt 60 barn meldt seg på og deltok på 

treninger med opplegg tilpasset de til enhver tid gjeldende koronaretningslinjer. Trenere stilte fra 

bandygruppa og assistenttrenere stilte fra småguttlaget. Frivillige bemannet slipebod og utlånsbod. 

Det var godt oppmøte på mandagenes bandyskoler og flere ble også med på lagstreninger med 

knøttelag og jentelag. 

 

 

Skøytefester 

Det var planlagt to skøytefester- i mars og desember. Begge ble avlyst pga korrona. 

 

Sosiale arrangement for hele gruppa 

Bandygruppa arrangerer vanligvis en felles kick-off for alle spillere og foreldre før sesongen starter, 

hvor vi samler store og små på MIF huset til litt uformelt samvær og hygge. Her blir alle lag 

presentert. Æresmedlemmer blir invitert. Tilsvarende samling gjennomføres også vanligvis ved 

sesongslutt med oppsummering av resultater og avrunding av sesongen. Begge disse ble avlyst i 

2020. 

 

Den årlige dugnaden og sesongavslutningsfesten ble også avlyst pga korona 

 

 

8. Anleggsutvikling 
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Vassenga 7er skøytebane 

MIF bandy fikk tilskudd av Gjensidigestiftelsen i desember 2016 til bygging av ny grusbane og 

bandyskoleaktivitet. Tilskuddet er nå brukt til bygging av grusbane/naturis øst for kunstisbanen på 

Vassenga. Bandygruppa har brukt egne oppsparte midler som tilleggsfinansiering for å komme i mål 

med grunnarbeidene. Søknad om kr 300 000 i støtte til oppsetting av lysmaster fra DNB 

Sparebankstiftelsen ble innvilget i sin helhet. Sparebank Øst bidro også med tilskudd til lysanlegget. 

Lysmaster er oppsatt på dugnad med gjenbruk av eldre lyktestolper. Innkjøp og montering av 

lysarmaturer ble gjort høsten 2020 og bandygruppa er veldig godt fornøyd med å ha en ny 7erbane 

naturis med flomlys på plass. På grunn av mildvær ble ikke banen innviet før årsslutt. En stor takk til 

alle i bandygruppa som har bidratt til å få dette til! 

 

Anlegget står på kommunens anleggsliste, har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av 

Kulturdepartementet og kan dermed søke om spillemidler. MIF bandy ønsker å bygge kombinert 

7er’kunstis/9’erkunstgressbane. Dette er kostnadsberegnet til ca kr 9 mill. Fase en av prosjektet er 

grusbane/naturis og lys. Denne fasen er sluttført nå.  

 

Fase to er kunstis og fase tre er kunstgress. Disse fasene gjennomføres når finansieringen er på plass. 

Gjensidigestiftelsen ga i desember 2019 tilsagn om kr 750 000 i støtte til kunstisanlegg. Bandygruppa 

håper å få fullfinansiert anlegget snart slik at bygging av kunstis snart kan komme i gang. 

 

Vassenga oppgraderinger og vedlikehold 

Bandygarderoben (A-lagsbrakka) fikk en fin oppgradering med tribune/trapp langs kortsiden mot 

banen. Brakka fikk også et malingsstrøk utført på dugnad. Materialforvalter Roger Knutsen har 

bidratt vesentlig til alle disse arbeidene. 

 

9.  Økonomi  

Junioravdelingen fikk et økonomisk resultat på 31 521,- i 2020. De to bandycupene gir vanligvis en 

inntekt på ca kr 120 000,- til gruppa. For 2020 ble inntektene på ca 60 000 kr. Inntekter for øvrig 

kommer fra særavgiftene og noe sponsing. For å kompensere for inntektsbortfall fra cuper, ble det 

gjennomført en salgsdugnad (Bambusa-sokker) med 95 920 kr i inntekt. 

 

Sesongens særavgifter/aktivitetsavgifter var som følger:  

Junior    1600 kr 

Gutt (2004-2005)  1500 kr 

Smågutt (2006-2007)  1400 kr 

Lillegutt (2008-2009)  1100 kr 

Knøtt (2010-2014)  800 kr 

Jenter    800 kr 

Bandyskole   100 kr 

Old Boy s  2000 kr 

Veteran  2000 kr 

 

 

A-laget økonomi har vært anstrengt i 2020 og vi viser til detaljert oversikt i regnskapet. De fleste 

sponsorkontrakter gikk ut sesongen 2019/2020 – og reforhandle nye avtaler i en pandemi med 

bedrifter i en vanskelig økonomisk situasjon har vært veldig utfordrende. Vi har veldig gode 
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samarbeidspartnere som har strukket seg lang for å bidra til vår drift, dette gjør at vi gjennom ett 

slikt spesielt og vanskelig år kommer relativt godt ut av situasjonen. 

 

10.  Strategiske planer 

MIF bandy har vedtatt følgende strategiske planer for 2020: 

 

Bandygruppa skal: 

1. Arbeide aktivt med rekruttering. Bandyskole som viktigste tiltak. Bandy junior ønsker å 
ha så mange spillere som mulig, så lenge som mulig. Arbeide for et godt og inkluderende 
idrettsmiljø på og rundt bandybanen. 
 

2. Ha et eliteserielag som hevder seg blant de fem beste. Arbeide med talentutvikling fra 
egen juniorstall og styrke spillerstall med internasjonale spillere når dette er 
hensiktsmessig. 

 
3. Arbeide for anleggsutvikling på Vassenga. Jobbe for å utvide banekapasitet. Realisere 

planene om kunstis på 7’erbanen forutsatt at anlegget er finansiert. 
 

 

 

11.  Avslutning 

Bandygruppa vil gjerne rette en stor takk til alle de frivillige for innsatsen på og rundt banen. I tillegg 

vil vi takke Drammen kommune for fint samarbeid om drift av Vassengas skøytebaner. En stor takk 

også til anleggskomiteen i MIF som har bistått bandygruppa i arbeidet med planlegging av ny 

7erskøytebane. 

 

 

 

 

Mjøndalen 15.02.21 

 

Tom Andersen 

Leder  

MIF bandy 
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MJØNDALEN IF - BASEBALL

Regnskap 2020

Faktisk Budsjett

pr. 31.12.20 Helår 2020

Sponsor -                                    3,500                               

Arrangement, kiosk 1,593                                8,000                               

Kontigent, særavgift 28,795                              5,000                               

Offentlige tilskudd -                                    1,000                               

Momskompensasjon 824                                   2,500                               

Andre salgsinntekter -                                    -                                   

Dugnad, lotteri, gaver -                                    -                                   

Leieinntekter -                                    -                                   

Andre inntekter -                                    5,000                               

SUM INNTEKTER 31,212                              25,000                            

 

Arrangement og sponsor -                                    -2,000                             

Dommer -                                   

Kontigent, avgift -                                    -3,000                             

Andre salgskostnader -                                    -                                   

Kostnader utøvere og trenere -                                    -                                   

Utstyr -10,130                            -5,000                             

Andre kostnader -                                    -                                   

Kostnader utøvere og trenere -                                    -2,000                             

Interne overføringer -2,500                               -                                   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -12,630                            -12,000                           

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                                    -                                   

Andre personalkostnader -                                    -                                   

SUM PERSONALKOSTNADER -                                    -                                   

 

Avskrivninger driftsmidler -                                    -                                   

Lokaler -                                    

Leiekostnader -33                                    -13,000                           

Utstyr -899                                  -                                   

Kontorrekvisita, kurs, møte -                                    -                                   

Reisekostnader -                                   

Lisenser -                                    -                                   

Andre driftskostnader -                                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -932                                  -13,000                           

DRIFTSRESULTAT 17,651                              -                                   

Netto finanskostnader 24                                      -                                   

ÅRSRESULTAT 17,675                              -                                   
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MJØNDALEN IF - BASEBALL

Balanse pr. 31.12.20

Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2019 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                       -                          -                      

Inventar -                       -                          -                      

SUM ANLEGGSMIDLER -                       -                          -                      

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                       -                          -                      

Kundefordringer -                       -                          -                      

Andre fordringer 2,504                   -                          2,504                  

Bankinnkudd, kontanter o.l. 137,342              123,039                 14,303                

SUM OMLØPSMIDLER 139,846              123,039                 16,807                

 

SUM EIENDELER 139,846              123,039                 16,807                

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 123,039              123,039                 -                      

Årets resultat 17,675                -                          17,675                

SUM EGENKAPITAL 140,713              123,039                 17,675                

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -867                     -                          -867                    

Mellomregning grupper i MIF -                       -                          -                      

Skyldig offentlige avgifter -                       -                          -                      

Påløpte kostnader -                       -                          -                      

SUM KORTSIKTIG GJELD -867                     -                          -867                    

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 139,846              123,039                 16,808                
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MJØNDALEN IF - BASEBALL

Budsjett 2020

Prosjektregnskap Budsjett

pr. 31.12.20 2021

Sponsor -                           2,000                           

Arrangement 1,593                       5,000                           

Kontigent, særavgift 28,795                    5,000                           

Offentlige tilskudd 824                          20,000                         

Momskompensasjon -                           -                               

Andre salgsinntekter -                           -                               

Dugnad, lotteri, gaver -                           -                               

Leieinntekter -                           -                               

Andre inntekter -                           -                               

SUM INNTEKTER 31,212                    32,000                         

 

Arrangement og sponsor -                           -5,000                          

Dommer -                               

Kontigent, avgift -                           -5,500                          

Andre salgskostnader -                           -                               

Kostnader utøvere og trenere -                           -2,000                          

Utstyr -10,130                   -6,000                          

Andre kostnader -                           -                               

Kostnader utøvere og trenere -                           -                               

Interne overføringer -2,500                     -                               

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -12,630                   -18,500                        

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                           -                               

Andre personalkostnader -                           -                               

SUM PERSONALKOSTNADER -                           -                               

 

Avskrivninger driftsmidler -                           -                               

Lokaler -                           

Leiekostnader -33                           -5,000                          

Utstyr -899                         -                               

Kontorrekvisita, kurs, møte -                           -                               

Reisekostnader -                               

Lisenser -                           -                               

Andre driftskostnader -                               

SUM DRIFTSKOSTNADER -932                         -5,000                          

DRIFTSRESULTAT 17,650                    8,500                           

Netto finanskostnader 24                            -                               

ÅRSRESULTAT 17,674                    8,500                           
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Annual Report 
MIF BASEBALL 2020 
 
 

 

1. MIF Baseball Board Members 
Group Leader:    Rakul Davis 
Board Member:   Carl Davis 
Board Member:   Christy Brownlee 
Board Member:   Cedric Sørensen 
Board Member:   Erik Hystad 
  
 

2. The Board 
The Board continues to work with establishing baseball in Mjøndalen. The main priority for the 
Board in 2020 was to maintain any possible baseball activity during Covid-19, with focus on safely 
completing the training and game schedule, as well as adherence to national and local guidance. 
Ongoing networking, support and building relationships with other baseball clubs. Recruit and 
develop our baseball children whenever possible.   
 
During 2020, the Board held four board meetings and one annual meeting. Baseball is represented 
in the MIF Group Leader meetings, as well as in NSBF, Norges Soft- og Baseball Forbund. 
  
 

3. The Coaches 
The coaching base remained unchanged in 2020, and includes a mix of locals, Americans and 
parents with baseball background: Carl Davis, Christy Brownlee, Cedric Sørensen, Erik Hystad. Our 
oldest Little Leaguers has been assisting with training, and will continue to support the coaches. 
The goal is to develop future baseball coaches from our Little League team. 
  
 

4. The Children 
MIF Brown Sox includes Little League.  On average 15 members registered throughout the year, 
with an average training attendance at 12 children per training. Both genders play on the same 
team, as well as players ranging from 7 to 14. Our experience is that having a mixed team works 
well. While baseball allows for a large age gap, due to the nature of the game, an ongoing focus 
needs to be on addressing the age gap when planning the training. 
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5. The Umpires 
Our Group continues to use professional umpires (referees), with umpire training certificates. 
Providing the game with experienced umpires, in full “blue” uniform raises the level of the game, 
motivates the children and coaches, and give the game a more authentic baseball-look. Umping 
opportunities are being made available to our oldest players and our umps also participate in the 
Forbundsserie and Softball tournaments.  
 
 

6. Activities and Events – 2020 Season 
 

Covid-19:  
The 2020 baseball season was largely impacted by Covid-19, and limited our training and game 
activities, as well a social activities, growth opportunities and financial income. 
 

Training:  
The group continues with monthly winter training, training every other week. This is to maintain 
baseball foundation during a long winter break. Training was put on hold from early March to mid 
May. The training continued until end September, with July off. However, the training sessions 
have to be adjusted to minimize sharing of equipment. The Group had the following training 
schedule: 

Teams Day/Hours 

LL (7-14) Tuesday, 1.5 hrs 

LL (7-14) Friday, 1.5 hrs 

 
In terms of location and space, the football- and multipurpose hall are used for indoor/winter 
training. For summer/outdoor training, Vassenga is well suited for Baseball. Training and playing 
on Vassenga provides a positive exposure to passersby. 

 
Social Events: 
Traditionally, the Group has several social activities through the year. In 2020, our social activities 

were cancelled due to Covid-19. This includes trip to Kristiansand, the Mjøndalen Baseball Cup in 

October, as well as the parent-children game in August, Kulturhælja and pizza party. Instead, we 

brought cake for some of the trainings.  

 

Recruiting and Participation: 
The Group resumed recruiting activities together with NSBF, incl completing school clinics with 4th, 

5th and 6th grade at Mjøndalen Skole and Åsen Skole. We also participated in the annual MIF 

Summercamp, arranged by MIF Sammfunnsutvalg. 

 

Sports Events: 
The 2020 game schedule significantly reduced due to Covid-19. Compared to previous years, we 
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only played 50% of games, compared to a regular season. Only three Little League teams 

participated in the area. Games were played in Mjøndalen, Sandefjord and Oslo against Alligators 

and Suns.  

Games – Little League: 

Jun 20: Alligators – Brown Sox. In Oslo 

Aug 22: Brown Sox – Alligators. In Mjøndalen 

Sep 5: Brown Sox – Suns. In Sandefjord 

 

Games – Other, participation by Brown Sox Players: 

 Games with Loggers Sr team 

 Games with Loggers Jr team 

 Games with Loggers Softball team 

  

 

7. Financials 
Income in 2020 was impacted by Covid-19, incl reduced income from events: 

Fees, Dugnad and Kiosk NOK5.500 

LAM & NEK funding NOK23.000 

 
Membership register is updated in Klubbadmin and the membership fees remain unchanged and 
are as follows: 

Player NOK800  

Sibling NOK400 

 
No income from baseball gear or clothing was generated. The Group lends out all baseball gear to 
the players as needed. In case a child wishes to purchase their own equipment, this is sold at cost.  
 
The main expenses were equipment for 2020, as hall cost dropped due to cancelled indoor events 
and reduced cost of hall time.  

Hall rent winter training NOK1.000 

Fees and memberships NOK2.500 

Equipment NOK11.000 

2020 financial result is a positive NOK14.300  

 
8. Planning 
The plan for 2020 was adjusted to maintain the group, and to complete the activities that we were 
able to. 

 
Key Focus Areas: 
• Recruit and Retain Players 
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• Continue to strengthen our collaboration with Drammen Loggers, to provide a developmental 
path for our children 

• Continue to establish baseball as a sport in the local community, incl. building a backstop  
 

Threat 
The main threat for 2020 was Covid-19. With reduced activities, focus was on maintaining the 
team instead of growing it. As a minority sport in Norway, our Group is vulnerable to external 
factors, such as lack off or distance to other teams. A short summer season provides challenges in 
terms of development of players. Quality baseball equipment must be sourced abroad and this 
adds a financial strain in terms of freight and import fees, as well as reduces the general 
availability of gear for our players. Although one of our Group’s strength is the number and quality 
of coaches and umpires, as well as a core group of dedicated players, loosing, and subsequently 
replacing, knowledgeable people remains one of our greatest threats. 
 

Opportunity 
The Drammen Loggers Junior team is providing a growth path for our children, and we are already 
seeing several of our little leaguers moving over to the junior league. The small size of the sport 
still provides flexibility to plan both schedule and games, as well as it allows us to impact and drive 
the direction and development of Baseball and Softball in Norway, both for children, youth and 
adults. Locally, reaching out to schools or other MIF groups, as well as profiling baseball as a low 
entry and low-cost sports, with focus on personal development and social activities.  
 

 

9. Summary 
Brown Sox remains a small group in MIF, with positive finances. While 2020 provided unexpected 
challenges, shortened our season and reduced our activities, we maintained our core base of 
players. The financial results are carried forward, with the intention of larger future investments 
on Vassenga. The continued support from MIF, NSBF and the core support functions around our 
group are essential to bring us forward. The core team remained mostly unchanged from previous 
years, and this provides a solid framework to operate within, and for baseball to be offered a 
competitive sports alternative. The average age of the players has increased to 12. In the next year 
or two, a large part of our team will move on to the junior league. Recruiting therefore becomes a 
key focus area for 2021 and 2022. We need to continue to develop key positions incl pitching and 
catching. While we were not able to do all of our social and team building activities in 2020, the 
team remains positive. Being a small sport continuous to be both our strength and weakness: Our 
Group can contribute to the baseball organization, but is immediately affected by the decisions of 
the same organization, and absence of other teams in the area.  
 
Mjøndalen, February 11th, 2021 
 
 
_______________________________________   

Rakul Birtidóttir Davis ,  
MIF Brown Sox      
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MJØNDALEN IF - Husstyret

Resultatrapport 31.12.20

Faktisk Budsjett

pr 31.12.20 pr 31.12.20

Arrangement og varesalg 6,423                         40,000                   

Kontigent, særavgift -                             -                         

Offentlige tilskudd 163,981                    60,000                   

Mva-kompensasjon 11,159                      10,000                   

Dugnad, lotteri, gaver -                             -                         

Leieinntekter 108,700                    170,000                 

Andre inntekter -                             -                         

SUM INNTEKTER 290,263                    280,000                 

Arrangement og varekjøp -2,651                       -18,000                 

Kontigent, avgift -                             -                         

Andre salgskostnader -                             -                         

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         

Kostnader utstyr -                             -                         
Andre kostnader -                             -                         

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         

Interne overføringer -10,000                     -10,000                 

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -12,651                     -28,000                 

Lønn/godtgjørelser trenere -                             -                         

Andre personalkostnader -                             -5,000                    

SUM PERSONALKOSTNADER -                             -5,000                    

 

Avskrivninger driftsmidler -37,661                     -25,000                 

Strøm -37,534                     -82,000                 

Andre lokalkostnader og renhold -33,095                     -40,000                 

Leiekostnader -                             -                         

Utstyr -79,315                     -30,000                 

Vedlikehold -21,775                     -200,000               

Kontorrekvisita, kurs, møte, internett -                             -1,000                    

Markedsføring -5,000                       -5,000                    

Lisenser -                             -                         

Andre driftskostnader -48                             -4,000                    

SUM DRIFTSKOSTNADER -214,428                   -387,000               

DRIFTSRESULTAT 63,184                      -140,000               

Netto finanskostnader 62                              -                         

ÅRSRESULTAT 63,246                      -140,000               
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MJØNDALEN IF - HUSSTYRET

BALANSE PR. 31.12.2020

12/31/2020 Pr. 31.12.19 Endring

ANLEGGSMIDLER

Kjøkkeninnredning -                         -                           -                            

Garderober 75,400                   90,500                    -15,100                     

Inventar-utstyr 226,318                 10,650                    215,668                    

SUM ANLEGGSMIDLER 301,718                 101,150                  200,568                    

 

OMLØPSMIDLER  

Varer 500                        500                          -                            

Kundefordringer -                         4,900                       -4,900                       

Forskuddsbetalte kostnader 25,023                   -                           25,023                      

Bankinnkudd, kontanter o.l. 281,962                 461,263                  -179,300                   

SUM OMLØPSMIDLER 307,485                 466,663                  -159,177                   

 

SUM EIENDELER 609,203                 567,813                  41,391                      

 

 

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 534,129                 534,129                  -                            

Årets resultat 63,246                   -                           63,246                      

SUM EGENKAPITAL 597,375                 534,129                  63,246                      

-                            

GJELD -                            

Kortsiktig gjeld -                            

Leverandørgjeld 11,829                   4,184                       7,644                        

Mellomregning Hovedstyret, andre grupper -                         -                           -                            

Skyldig offentlige avgifter -                         -                           -                            

Påløpte kostnader -                         29,500                    -29,500                     

SUM KORTSIKTIG GJELD 11,829                   33,684                    -21,856                     

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 609,203                 567,813                  41,391                      
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MJØNDALEN IF - Husstyret

Budsjett 2021

Faktisk Budsjett

pr 31.12.20 Helår 2021

Arrangement og varesalg 6,423                             25,000                 

Kontigent, særavgift -                                 -                       

Offentlige tilskudd 163,981                         60,000                 

Mva-kompensasjon 11,159                           10,000                 

Dugnad, lotteri, gaver -                                 -                       

Leieinntekter 108,700                         106,000               

Andre inntekter -                                 61,500                 

SUM INNTEKTER 290,263                         262,500              

Arrangement og varekjøp -2,651                            -12,500               

Kontigent, avgift -                                 -                       

Andre salgskostnader -                                 -                       

Kostnader utøvere og trenere -                                 -                       

Kostnader utstyr -                                 -                       
Andre kostnader -                                 -                       

Kostnader utøvere og trenere -                                 -                       

Interne overføringer -10,000                          -10,000               

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -12,651                          -22,500               

Lønn/godtgjørelser trenere -                                 -                       

Andre personalkostnader -                                 -5,000                  

SUM PERSONALKOSTNADER -                                 -5,000                  

 

Avskrivninger driftsmidler -37,661                          -35,000               

Strøm -37,534                          -60,000               

Andre lokalkostnader og renhold -33,095                          -40,000               

Leiekostnader -                                 -                       

Utstyr -79,315                          -30,000               

Vedlikehold -21,775                          -60,000               

Kontorrekvisita, kurs, møte, internett -                                 -1,000                  

Markedsføring -5,000                            -5,000                  

Lisenser -                                 -                       

Andre driftskostnader -48                                 -4,000                  

SUM DRIFTSKOSTNADER -214,428                       -235,000             

DRIFTSRESULTAT 63,184                           -                       

Netto finanskostnader 62                                   -                       

ÅRSRESULTAT 63,246                           -                       
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ÅRSBERETNING MIF-HUSET 2020. 

Styret: 

Leder: Inger Karin Dyngeland 

Styremedlemmer: Anne Lise Gommerud, Harald Hagen, Alex Sletten,  

Liv Østli og Jan Roger Lundstad (fra juni 2020). 

Møter: Det er avholdt 6 styremøter. 

Vedlikehold/drift:  

Da huset ble stengt for utleie medio mars monterte Arro Elektro nytt lysanlegg i salen, 

kjøkkenet og gangen ned og oppe. Kostnad kr. Ca kr. 240.000.00 

I juli ble gulvet i salen renset og bonet. 

I oktober monterte Varmepumpeservice 2 stk. varmepumper i salen. Kostnad kr. 60.000,00. 

Denne utgiften ble dekket med tilskudd MIF fikk fra Sparebanken Øst. Tiltak for å bedre 

stabil varme og lavere strømutgifter. 

Vi har hatt utvendig befaring med følgende resultat: Taksteinen bør renses og behandles. 

Vindskier må byttes og behandles. Utvendig kledning (treverket) må males. 

Rengjøringen foretas via NAV-prosjektet. 

Utleie: 

Året startet helt normalt med utleie til IFO, Line-Dance, møtevirksomhet og utleie av salen 

fram til nedstengingen p.g.a. covid-19.  

IFO var nedstengt i perioden 13. mars til 27. april. Det var kun IFO som startet opp igjen. 

Line-Dance og Sterk og Stødig gruppene ble stengt ned 13 mars. 

Samfunnsutvalget avviklet sommerleir en uke i juli. Varierende antall barn fra dag til dag. 

Med strenge smittevernstiltak startet Line-Dance opp igjen høstsemesteret. Men måtte 

stenge ned igjen 9. nov. 

IFO fikk holde åpent. 

I høstsesongen har Toppfotballen brukt Huset til møter og bespisning på hjemmekampene. 
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På utleiesida har det forøvrig vært stille. 6 private arrangement, MIF’s årsfest og ett 

leieforhold for Hallen. 

Økonomi: 

Regnskapet viser et driftsresultat på kr. 63.184,00 Jfr. vedlagte regnskap. 

 

For styret: 

Inger Karin Dyngeland (sign) 
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MJØNDALEN IF - HÅNDBALL

Regnskap pr. 31.12.20

Faktisk Budsjett

12/31/2020 2020

Reklame og sponsor -                             40,000                   

Billettinntekter -                             -                         

Kioskinntekter 56,041                      80,000                   

Særavgift 90,866                      140,000                

Offentlige tilskudd 66,277                      -                         

Mva-kompensasjon 22,296                      23,000                   

Andre salgsinntekter -                             -                         

Dugnad, lotteri, gaver -                             115,000                

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter -                             8,000                     

SUM INNTEKTER 235,480                    406,000                

Dommerkostnader -34,140                     -26,000                 

Arrangement og sponsor -2,500                   

Varekost kiosksalg -14,968                     -16,000                  

Deltageravgift cuper -3,680                       -18,000                 

Kontigent, avgift -34,555                     -82,000                 

Andre salgskostnader -                             -50,000                 

Andre kostnader -                             -6,400                   
Kostnader utstyr -23,648                     -10,000                 

Kostnader utøvere og trenere -                             -10,000                 

Interne overføringer -10,000                     -10,000                 

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -120,991                  -230,900               

Lønn/godtgjørelser trenere -                             -                         

Andre personalkostnader -                             -                         

SUM PERSONALKOSTNADER -                             -                         

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -39,855                     -164,000               

Utstyr -                             -5,000                   

Kontorrekvisita o.l -3,200                       -                         

Reisekostnader -                             -                         

Lisenser -3,571                       -3,000                   

Andre driftskostnader -890                           -1,000                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -47,516                     -173,000               

DRIFTSRESULTAT 66,973                      2,100                     

Netto finanskostnader 44                              -                         

ÅRSRESULTAT 67,017                      2,100                      

63



MJØNDALEN IF - HÅNDBALL

Balanse pr. 31.12.20

Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2019 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                       -                          -                      

Inventar -                       -                          -                      

SUM ANLEGGSMIDLER -                       -                          -                      

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                       -                          -                      

Kundefordringer -                       -                          -                      

Andre fordringer 10,000                -                          10,000                

Bankinnkudd, kontanter o.l. 322,329              264,025                 58,303                

SUM OMLØPSMIDLER 332,329              264,025                 68,303               

 

SUM EIENDELER 332,329              264,025                 68,303               

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 241,008              241,008                 -                      

Årets resultat 67,017                -                          67,017                

SUM EGENKAPITAL 308,025              241,008                 67,017               

 

GJELD  

  

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -                       787                         -787                    

Annen kortsiktig gjeld -                          -                      

Skyldig offentlige avgifter 10,000                -                          10,000                

Påløpte kostnader/forskudd fra kunder 14,304                22,230                   -7,926                

SUM KORTSIKTIG GJELD 24,304                23,017                   1,287                  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 332,329              264,025                 68,304               
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MJØNDALEN IF - HÅNDBALL

Budsjett 2021

 

Faktisk Budsjett

12/31/2020 2021

Reklame og sponsor -                            40,000                  

Billettinntekter -                            -                         

Kioskinntekter 56,041                      50,000                  

Særavgift 157,142                   124,000                

Offentlige tilskudd -                            -                         

Mva-kompensasjon 22,296                      23,000                  

Andre salgsinntekter -                            -                         

Dugnad, lotteri, gaver -                            50,000                  

Leieinntekter -                            -                         

Andre inntekter -                            8,000                    

SUM INNTEKTER 235,479                   295,000                

Dommerkostnader -34,140                    -25,000                 

Arrangementer og sponsor -2,500                   

Varekost kiosksalg -14,968                    -20,000                  

Deltageravgift cuper -3,680                       -10,000                 

Kontigent, avgift -34,555                    -72,000                 

Andre salgskostnader -                            -50,000                 

Andre kostnader -                            -10,000                 
Kostnader utstyr -23,648                    -10,000                 

Kostnader utøvere og trenere -                            -10,000                 

Interne overføringer -10,000                    -10,000                 

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -120,991                  -219,500               

Lønn/godtgjørelser trenere -                            -                         

Andre personalkostnader -                            -                         

SUM PERSONALKOSTNADER -                            -                         

Avskrivninger driftsmidler -                            -                         

Lokaler -                            -                         

Leiekostnader -39,855                    -50,650                 

Utstyr -                            -5,000                   

Kontorrekvisita o.l -3,200                       -3,000                   

Reisekostnader -                            -                         

Lisenser -3,571                       -3,000                   

Andre driftskostnader -890                          -1,000                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -47,516                    -62,650                 

DRIFTSRESULTAT 66,972                      12,850                  

Netto finanskostnader 44                              -                         

ÅRSRESULTAT 67,016                      12,850                  
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Årsberetning MIF Håndball 

Styret, utvalg og trenerteam 2020 

Styret 
Leder: Kenneth Syversen (J/G10) 

Kasserer: Niklas Lewenhaupt (J11) 

Styremedlemmer: Jarle Bråthen (J16) 

 Stine Ruud-Eriksen (J13) 

 Hilde Byrmo Parkin (J/G10) 

 Lene Gjøstøl (Håndballskolen) 

Stine Ruud-Eriksen gikk ut av styret høsten 2020 da hennes datter sluttet med håndball. Marit 

Nielsen erstattet henne, og ble senere også supplert med Camilla Kolstad Opseth. 

Sportslig utvalg: 
Leder: Stine Ruud-Eriksen  

Jarle Bråthen tok over som leder da Stine Ruud-Eriksen gikk ut av styret. 

Dommeransvarlig: 
Dommerkontakt: Marit Nielsen 

Trenerteam: 
J16: Jarle Bråthen, Kjetil Brandbu 

J13: Camilla Petterson, Bjørn Mørkassel 

J11: Jarle Bråthen, Ann Sissel Flatin 

J/G10: Jørn W. Kristiansen, Kenneth Syversen, Hilde Byrmo Parkin 

Håndballskolen: Anette Plym 

Styrets arbeid 
Det har i 2020 grunnet corona-situasjonen kun vært avholdt ett fysisk styremøte. Saker har for øvrig 

blitt behandlet fortløpende via epost. Leder har deltatt i gruppeledermøtene i MIF, og har presentert 

håndballgruppa for representantskapet. 

Sportslig utvalg har ikke hatt noen aktivitet i 2020 på grunn av corona-situasjonen. 

Gruppestørrelse og aldersfordeling 
Medlemmer per 31.12.2020 

Håndballskolen: 6 utøvere født i 2011-2013 (+4 fra 2019) 

J/G10: 9 utøvere født 2010 (5 ♀, 4 ♂) (-1 fra 2019) 

J11: 9 utøvere født 2009 (-4 Fra 2019) 

J13: 18 utøvere født 2007-2008 (+4 Fra 2019) 

J16: 11 utøvere født 2004-2006 (-2 Fra 2019) 

På tross av corona-situasjonen har medlemstallet holdt seg noenlunde stabilt gjennom året. Av de 

som har sluttet har omtrent halvparten gått til andre klubber, eller har blitt tvunget til å velge 

mellom idretter på grunn av stor totalbelastning. 
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Sportslige og sosiale aktiviteter 
Håndballskolen trente sammen med J/G10 fram til mars da all aktivitet ble stanset på grunn av 

corona-situasjonen. Håndballskolen hadde pause fram til etter sommerferien. De to gjenværende 

spillerne valgte å slutte, men det kom til 6 nye slik at det ble dannet en egen treningsgruppe med 

egen trener for disse. Håndballskolen har ikke fått anledning til å delta i barnehåndballturneringene 

ennå.  

J/G10 deltok i tre barnehåndballturneringer vinteren 2020, men fikk den siste avlyst. Høsten 2020 

rakk laget å delta i to turneringer før smittevernhensyn nok en gang stoppet disse aktivitetene. Laget 

hadde treningspause fra midten av mars til slutten av mai, men har ellers, med unntak av en kort 

periode i desember, kunnet trene omtrent som normalt. Laget har deltatt i gutteklassen da det kun 

gis dispensasjon for inntil to gutter i jenteklassen.  

J11 deltok i barnehåndballturneringer vinteren 2020, og har deltatt i aktivitetsserie etter 

sommerferien, dog med få gjennomførte kamper. Laget hadde treningspause fra midten av mars til 

slutten av mai, men har ellers kunnet trene som normalt. 

J13 deltok i seriespill med lag i henholdsvis B- og C-pulje, og vant sin avdeling i B-pulja våren 2020. 

Laget ble tvunget til å ta treningspause fra mars, men startet igjen med utetreninger da det ble åpnet 

for dette. De siste årene har jentene vært på Dyreparken Cup i august, som en kick-start før 

sesongen. Grunnet korona så ble denne cupen dessverre avlyst. Dette var noe jentene hadde jobbet 

dugnad for, og hadde sett veldig fram til. Laget startet igjen med seriespill etter sommerferien med 

lag i både B- og C-pulje, men dette ble ganske raskt stoppet. Før det ble stopp rakk laget å kombinere 

en dobbeltkamp mot Gol og Ål med overnatting på Pers hotell på Gol og besøk i Høyt og lavt 

klatrepark på Ål. Dette ble en viktig teambuilding helg for jentene som vi er veldig glade for at lot seg 

gjennomføre med tanke på smittevern. Etter hvert ble det nok en gang stans i innendørstreninger for 

alle over barneskolealder, og laget har etter det bedrevet alternativ trening utendørs i den grad 

smittevernhensyn har gjort det mulig. Laget melder om vesentlig forbedret kondisjon i løpet av 

annerledesåret. Siste trening før jul fikk jentene vafler og saft servert ute etter løpetrening, som en 

slags juleavslutning for å vise at trenerne har satt stor pris på innsatsen og pågangsmotet de har vist i 

en vanskelig tid. 

J16 har deltatt i seriespill, men har kun fått spilt et fåtall kamper etter mars. Laget har trent 

innendørs når det har vært mulig, men har vært henvist til utendørstreninger store deler av året. 

Treningsforhold/baneforhold 
Alle våre lag har hatt faste treningstider i Mjøndalshallen, men har i perioder ikke kunnet benytte 

denne på grunn av smittevernhensyn. I perioder hvor enkelte av lagene ikke har kunnet bruke hallen, 

har tidene delvis blitt omdisponert til de andre lagene slik at disse har fått mer tid i hallen. Ved siden 

av hallen, har også Vassenga og lokalmiljøet blitt benyttet for å kunne trene mens hallen har vært 

utilgjengelig. 

MIF Håndball disponerer Mjøndalshallen to kvelder per uke (tirsdag og torsdag). Med fem 

treningsgrupper er dette marginalt, og vi har delt hallen i deler av treningstiden for at alle skal få 

tilstrekkelig med tid. Dette er dog i minste laget, samt at det påvirker hvilke treningsøvelser man kan 

benytte og gir således litt redusert treningsutbytte. 

Økonomi 
Vi har ikke fått nye sponsorer i 2020. Vi var i innledende dialog med en håndfull mulige bidragsytere i 

mars, men dette har blitt lagt på is som følge av corona-situasjonen. 
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Som følge av kommunesammenslåingen ble halleien sommeren 2020 redusert med ca 75% med 

tilbakevirkende kraft. Dette har gjort at situasjonen er ok. 

På grunn av corona-situasjonen har det vært et lavt aktivitetsnivå i 2020. 

Treningsavgifter 
For 2020 har vi hatt følgende treningsavgifter i MIF Håndball, i tillegg til medlemskontingent i MIF: 

Barnehåndball (J/G10 og yngre) 1.500,- 

Seriespill (J11 og eldre) 2.500,- 

Halv kontingent for søsken (eldste betaler full). 

Halv kontingent for barn av styremedlemmer. 

Halv kontingent for spillere som starter/slutter midt i sesongen. 

Ingen kontingent for barn av trenere og leder. (Leder har også vært trener.)  

Planer for 2021 
I 2021 ønsker MIF Håndball: 

• Videreføre en stabil økonomisk drift 

• Øke fokuset på klubbfølelse og et godt sosialt miljø når forholdene gir rom for dette 

Vi har fått i gang et nytt kull på Håndballskolen (f. 2014), og håper å få etablert dette som en egen 

treningsgruppe. Disse er i skrivende stund 11 spillere og flere har meldt sin interesse. Det er flere 

gutter blant disse, så vi håper å kunne stille både gutte- og jentelag på sikt. 

J/G10 vil ikke lenger kunne spille gutter og jenter sammen fra kommende sesong, og vi vil måtte 

finne løsninger for både guttene og jentene da ingen av de er mange nok til å fortsette som eget lag. 

Jentene vil antagelig bli en del av J11, mens guttene, om ikke noe uventet skjer, må finne seg ny 

klubb. Både IBK og Vestfossen har lag som kan være aktuelle i så måte. Det vil være nødvendig å 

legge til rette for at både jentene og guttene skal fortsette med håndball fra neste sesong. 

Forslag til styre i MIF Håndballl 2021 
Leder: Kenneth Syversen (J/G10 og Håndballskolen) 

Kasserer: Niklas Lewenhaupt (J11) 

Styremedlemmer: Jarle Bråthen (J16) 

 Camilla Kolstad Opseth (J13) 

 Marit Nielsen (J13) 

 Hilde Byrmo Parkin (J/G10) 

 Lene Gjøstøl (Håndballskolen) 

I tillegg håper vi å kunne rekruttere ytterligere ett styremedlem fra det nye kullet på Håndballskolen, 

og ber om årsmøtets aksept for at vi kompletterer styret når det lar seg gjøre. 

Mjøndalen 15/2-2021 

    

Kenneth Syversen 

Leder MIF Håndball 
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MJØNDALEN IF - IFO

Regnskap pr. 31.12.20

Faktisk Budsjett

12/31/2020 2020

Reklame og sponsor -                             -                         

Billettinntekter -                             -                         

Kioskinntekter -                             -                         

Særavgift 1,132,786                1,736,100             

Offentlige tilskudd 210,162                    100,000                

Mva-kompensasjon 77,111                      80,000                   

Andre salgsinntekter -                             -                         

Dugnad, lotteri, gaver -                             -                         

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter -                             -                         

SUM INNTEKTER 1,420,059                1,916,100             

Dommerkostnader -                         

Mat -39,544                     -                          

Deltageravgift cuper -                         

Kontigent, avgift -                         

Andre salgskostnader -                         

Kostnader utøvere og trenere -                         
Kostnader utstyr -2,542                       -93,360                 

Kostnader utøvere og trenere -                         

Interne overføringer -20,000                     -20,000                 

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -62,086                     -113,360               

Lønn/godtgjørelser trenere -1,257,573               -1,450,862           

Andre personalkostnader -4,121                       -18,500                 

SUM PERSONALKOSTNADER -1,261,694               -1,469,362           

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -116,452                   -114,500               

Utstyr -                             -16,500                 

Kontorrekvisita o.l -6,370                       -11,600                 

Reisekostnader -                             -                         

Lisenser -                             -                         

Andre driftskostnader -250                           -10,700                 

Tap på krav -18,140                     -                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -141,212                  -153,300               

DRIFTSRESULTAT -44,933                     180,078                

Netto finanskostnader 78                              -                         

ÅRSRESULTAT -44,855                     180,078                 
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MJØNDALEN IF - IFO

Balanse pr. 31.12.20

Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2019 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                       -                          -                      

Inventar -                       -                          -                      

SUM ANLEGGSMIDLER -                       -                          -                      

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                       -                          -                      

Kundefordringer -                       43,140                   -43,140              

Avsetning tap på krav -                       -                          -                      

Andre fordringer 284,162              -60,686                  344,848             

Påløpte inntekter -                       

Bankinnkudd, kontanter o.l. 200,349              544,884                 -344,535            

SUM OMLØPSMIDLER 484,511              527,339                 -42,827              

 

SUM EIENDELER 484,511              527,339                 -42,827              

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital -465,509             -465,509               -                      

Årets resultat 44,855                -                          44,855                

SUM EGENKAPITAL -420,655             -465,509               44,855               

 

GJELD  

  

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -2,892                 -11,832                  8,940                  

Annen kortsiktig gjeld 39,978                -103,133               143,111             

Mellomregning MIF-Fotball -100,943             

Skyldig offentlige avgifter -                       -                          -                      

Påløpte kostnader/forskudd fra kunder -                       53,135                   -53,135              

SUM KORTSIKTIG GJELD -63,856               -61,829                  -2,027                

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -484,511             -527,339               42,827               
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MJØNDALEN IF - IFO

Budsjett 2021

 

Faktisk Budsjett

12/31/2020 2021

Reklame og sponsor -                            -                         

Billettinntekter -                            -                         

Kioskinntekter -                            -                         

Særavgift 1,342,948                1,549,800             

Offentlige tilskudd -                            -                         

Mva-kompensasjon 77,111                      80,000                  

Andre salgsinntekter -                            -                         

Dugnad, lotteri, gaver -                            -                         

Leieinntekter -                            -                         

Andre inntekter -                            -                         

SUM INNTEKTER 1,420,059                1,629,800            

Dommerkostnader -                         

Mat -39,544                    -68,880                  

Deltageravgift cuper -                         

Kontigent, avgift -                         

Andre salgskostnader -                         

Kostnader utøvere og trenere -                         
Kostnader utstyr -2,542                       -5,500                   

Kostnader utøvere og trenere -                         

Interne overføringer -20,000                    -20,000                 

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -62,086                    -94,380                 

Lønn/godtgjørelser trenere -1,257,573               -1,308,144           

Andre personalkostnader -4,121                       -                         

SUM PERSONALKOSTNADER -1,261,694               -1,308,144           

Avskrivninger driftsmidler -                            -                         

Lokaler -                            -                         

Leiekostnader -116,452                  -113,500               

Utstyr -                            -                         

Kontorrekvisita o.l -6,370                       -6,600                   

Reisekostnader -                            -                         

Lisenser -                            -                         

Andre driftskostnader -250                          -                         

Tap på krav -18,140                    -                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -141,212                  -120,100               

DRIFTSRESULTAT -44,933                    107,176                

Netto finanskostnader 78                              -                         

ÅRSRESULTAT -44,855                    107,176                
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 MIF IFO    

   ÅRSBERETNING 2020 

 
MIF-IFO STYRE: 
 
Leder:       
Styremedlem:     Kjetil Andre Bergh 
Styremedlem: Foreldrerepresentant  Mats Eriksson 
Styremedlem: Ansattrepresentant  Helen Gommerud Barosen 
Styremedlem:     Anders Torgersen 
       
 
STYRETS ARBEIDSOPPGAVER: 
Per Fjeld Olsen ga seg som styreleder i 2020. I mangel av styreleder så er det ikke avholdt styremøter 
i 2020. Daglig leder i MIF i prosess med å finne ny styreleder. 
 
INNHOLD: 
Deltagere 
 
Fra 12 mars og frem til september mistet IFO 33 deltakere. Noen av de av normale årsaker, men 
største andel knyttet til Covid-19.  
IFO har bestått av deltagere fra 1.-5. klasse. 
Inntak av 1.klasse fra skolestart i august 2020 med 25 ivrige deltakere, samme som i 2019. Trend i at 
flere og flere går hjem etter skole i tidligere alder som utgangspunkt for inntak av 1 klasse ved 
skolestart kontra januar som tidligere. Ytterligere påmeldte deltakere mot slutten av 2020 som gjør 
at vi teller flere 1. klassinger enn vi noen gang har gjort. Dette lover godt for tiden fremover. 
Fordelingen er også annerledes enn tidligere da vi er ca 70% jenter. 
 
 
Aktivitet 
IFO har i 2020 hatt et bredt spekter av aktiviteter for barna. 
Fysisk aktivitet og idrett som utfordrer koordinasjon, spenst, kondisjon, smidighet og 
samarbeidsevne. 
 
IFO har brukt mye tid på aktiviteter som i første omgang skal gi barna aktivitetsglede. 
En vanlig uke på IFO består av tre faste ute-dager (mandag, onsdag, fredag) og to faste dager inne i 
hallen (tirsdag, torsdag). 
 
Skolefrie dager har blitt brukt til diverse utflukter. Særlig turene på turnloftet har vært populære. 
Ellers har det vært ake- og skidag på MIF hytta, aking på Skramnesjordet og diverse turer i skogen.  
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Aktiv365 
Stoppet brått 12 mars 2020. Daglig leder MIF i dialog med skolen om veien videre. 
 
 
 
SAMARBEID ANDRE GRUPPER: 
Grunnet Covid -19 ikke mulig å gjennomføre. 
 
IFO med takk til MIF Husstyre for godt samarbeid gjennom året.  
 
ØKONOMI: 
Samlet omsetning i året er kr 1 342 948,- ( inkludert støtte på kr 210 000,- etter Kud2) mot budsjett 
kr 1 736 100,- med resultat på kr – 44 855,- mot budsjett kr 180 078,-. Nedgang i omsetning grunnet 
lavere deltakerinntekt enn budsjettert. MIF IFO styrte lenge mot et solid underskudd. Grunnet støtte 
i KUD 3 på kr 210 000,- ble dette redusert betydelig. Daglig leder IFO med stor takk til Per Fjeld Olsen 
for bidrag i søkeprosess for støtte til Kud 3.   
 
ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ 
IFO har gjennom året løpende 5-6 ansatte i ulike stillingsbrøker. Det er gjort grep i forhold til 
stillingsprosenter på en ansatt i 100% stilling. Vedkommende er gitt permisjon til å ta en stilling på 
45% på skolen og redusert tilsvarende på IFO. I tillegg til dette er ansatt på 25% stilling gitt permisjon. 
 Arbeidsmiljøet oppfattes som svært godt. Daglig leder med stor takk til de ansatte for engasjert 
innats for MIF IFO.  
 
STRATEGI: 
Styret vil utvikle MIF IFO videre med høyest mulig kvalitet. Fokus skal ligge på et godt og variert 
aktivitetstilbud, omsorg og trygghet for hvert enkelt barn. Som følge tidligere avgang med barn vil 
IFO fortsette med rekruttering av 1 klassinger fra oppstart på skole. 
 
 
AVSLUTNING:  
MIF IFO ønsker å skape aktivitet- og bevegelsesglede for barn i 1.-5.klasse. 
2020 har vært et veldig krevende år med permitteringer av alle ansatte etter nedstenging 12 mars 
2020. Gjenåpning 27 april med en rekke krevende smittevernstiltak, stadige endringer i timeplan og 
deretter bemanningsplan. Understreker at vi tross alt har hatt et morsomt og aktivt år med fornøyde 
barn, foresatte og ansatte. 
 

 

 

Mjøndalen 15.02.21 
  
 

Kjetil Andre Bergh   Anders Torgersen  Helen Gommerud Barosen 

 

Mats Eriksson    Tom Inge Israelsen    
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MJØNDALEN IF - JUDO

Resultatregnskap 31.12.20

Faktisk Budsjett

12/31/2020 2020

Sponsor -                             45,000                   

Arrangement -                             -                         

Kontingent, særavgift 12,322                      -                         

Offentlige tilskudd 26,686                      -                         

Mva-kompensasjon 3,365                         -                         

Andre salgsinntekter -                             

Dugnad, lotteri, gaver -                             

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter 1,474                         6,000                     

SUM INNTEKTER 43,847                      51,000                   

 

Arrangement og sponsor -                             

Kontigent, avgift -7,580                       -3,000                    

Andre salgskostnader -                             -                         

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         
Andre kostnader, utstyr -19,801                     -15,000                 

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         

Interne overføringer -2,500                       -                         

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -29,881                     -18,000                 

Lønn/godtgjørelser trenere -10,000                     -                         

Andre personalkostnader -1,341                       -                         

SUM PERSONALKOSTNADER -11,341                     -                         

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -17,500                     -14,584                 

Utstyr -1,155                       -                         

Kontorrekvisita, kurs -3,488                       -5,000                    

Reisekostnader -                             -4,000                    

Lisenser -                             -                         

Andre driftskostnader -                             -5,000                    

Mva-kompensasjon -                             -                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -22,143                     -28,584                 

DRIFTSRESULTAT -19,517                     4,416                     

Netto finans 18                              -                         

ÅRSRESULTAT -19,499                     4,416                     

77



MJØNDALEN IF - JUDO

Balanse pr 31.12.2020

Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2019 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                       -                          -                      

Inventar -                       -                          -                      

SUM ANLEGGSMIDLER -                       -                          -                      

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                       -                          -                      

Kundefordringer -                       -                          -                      

Andre fordringer -                       -                      

Bankinnkudd, kontanter o.l. 101,279              139,777                 -38,499              

SUM OMLØPSMIDLER 101,279              139,777                 -38,499              

 

SUM EIENDELER 101,279              139,777                 -38,499              

 

 

  

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 120,777              120,777                 -                      

Årets resultat -19,499               -                          -19,499              

SUM EGENKAPITAL 101,279              120,777                 -19,499              

-                      

GJELD -                      

-                      

KORTSIKTIG GJELD -                      

Leverandørgjeld -                       -                          -                      

Mellomregning grupper i MIF -                       -                          -                      

Skyldig offentlige avgifter -                       -                          -                      

Påløpte kostnader -                       19,000                   -19,000              

SUM KORTSIKTIG GJELD -                       19,000                   -19,000              

-                      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 101,279              139,777                 -38,499              
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MJØNDALEN IF - JUDO

Budsjett 2021

 

Faktisk Budsjett

12/31/2020 2021

Sponsor -                             -                          

Arrangement -                             -                          

Kontingent, særavgift 39,008                       30,000                   

Offentlige tilskudd -                             15,000                   

Mva-kompensasjon 3,365                         -                          

Andre salgsinntekter -                             -                          

Dugnad, lotteri, gaver -                             -                          

Leieinntekter -                             -                          

Andre inntekter 1,474                         -                          

SUM INNTEKTER 43,847                       45,000                   

 

Arrangement og sponsor -                             -                          

Kontigent, avgift -7,580                       -2,000                    

Andre salgskostnader -                             -                          

Kostnader utøvere og trenere -                             -                          
Andre kostnader, utstyr -19,801                     -13,000                  

Kostnader utøvere og trenere -                             -                          

Interne overføringer -2,500                       -                          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -29,881                     -15,000                  

Lønn/godtgjørelser trenere -10,000                     -10,000                  

Andre personalkostnader -1,341                       -                          

SUM PERSONALKOSTNADER -11,341                     -10,000                  

Avskrivninger driftsmidler -                             -                          

Lokaler -                             -                          

Leiekostnader -17,500                     -20,000                  

Utstyr -1,155                       -                          

Kontorrekvisita, kurs -3,488                       -                          

Reisekostnader -                             -                          

Lisenser -                             -                          

Andre driftskostnader -                             -                          

Mva-kompensasjon -                             -                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -22,143                     -20,000                  

DRIFTSRESULTAT -19,518                     -                          

Netto finans 19                               -                          

ÅRSRESULTAT -19,499                     -                          
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ÅRSBERETNING 

MIF JUDO 

2020 
 

 

Styret 

 

Leder:      Stian Andre Johannesen (til mars 2020) 

      Tom Eriksen (fra september 2020) 

Styremedlem:     Roger Danielsen (leder mars-sept) 

Styremedlem/Utøverkontakt:  Siw Karlsen  

 

Styrets arbeidsoppgaver 

Styret har hatt møter etter behov, både i Dojo og i styrets Facebook-gruppe. 

Året har vært dominert av Covid-19. Restriksjoner fra myndighetene har medført lange 

perioder uten trening i klubben. Styret har brukt tid på å tilrettelegge for trening i perioder 

hvor dette har vært tillatt og gjennom aktivt informasjonsarbeid forøkt å holde på våre 

medlemmer, selv om treningstilbudet har vært begrenset. 

I mars fikk vi utfordringer da styrets leder og hovedtrener trakk seg fra alle sine verv med 

umiddelbar virkning. Dette satte klubben i en vanskelig situasjon, da vi plutselig sto uten 

trener for både barne- og voksenpartiet. Styret fikk på plass en midlertidig løsning med 

Rune Enget som hovedtrener og Tom Eriksen som hjelpetrener på barnepartiet. Denne 

løsningen fungerer veldig bra, og styret har jobbet med å få til dette som en permanent 

løsning for klubben. 

Roger Danielsen har representert MIF Judo på MIF’s Gruppeledermøter i 2020. 

 

 

Sportslig aktivitet 

Gruppen har nå 15 aktive/betalende medlemmer; 12 på barne-/ungdomspartiet og 5 på 

voksenpartiet. Medlemstallet er dermed stabilt  
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På grunn av Covid-19 er det ikke avholdt graderinger i 2020. 

Etter mars 2020 har vi kun hatt treninger for barnepartiet, i de periodene dette har vært 

tillatt. Voksenpartiet har dessverre ikke hatt treninger grunnet smitteverntiltak som forbyr 

voksentrening. 

 

Deltakelse på stevner 

Klubben har ikke vært representert på noen stevner i 2020. 

 

Treningsforhold Dojo 

Treningene i Dojo fungerer fint. Noe støy fra arrangementer på håndballbanen kan 

forekomme, men vi opplever at det tas hensyn, og vi lever godt med dette. 

Vi har hatt en dugnad på kontoret og systematisert utstyr og dokumenter. God oversikt nå. 

 

Økonomi 

Økonomien i gruppa anses som god, selv om vi i 2020 måtte bokføre et underskudd på  -

19.518 kroner. Det negative resultatet skyldes i sin helhet begrensninger knuttet til Covid-

19. Vi har blant annet valgt å ikke fakturere treningsavgift i periodene uten trening. 

Kostnadssiden har vært preget av forsiktighet.  

Vi håper på normalisering i 2021 og budsjetterer med 0-resultat. 

 

Strategiske planer 

Styret vil jobbe aktivt for å sikre flere kvalifiserte trenere i klubben på permanent basis. 

Med dagens trener-situasjon har vi begrenset mulighet til å rekruttere nye utøvere, da 

barnepartiet allerede er ganske fullt.  

Vi ønsker å vise oss godt frem på et eventuelt Idrettstorg i 2021, da dette er en veldig fin 

rekrutteringsarena for klubben vår. Avhenger av trener-situasjon. 

Vi vil dele ut info-materiell om klubben på Mjøndalen skole ved oppstart nytt skoleår i 

august. Avhenger av trener-situasjon. 

Vi har et mål om å tilby et egen Para-parti fra høsten 2021. Avhenger av trener-situasjon. 

Motivere til frivillighet og engasjement fra foreldre. 
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Avslutning 

2020 har vært et svært spesielt år for klubben. Covid-19 har medført lange perioder uten 

treinger. Vi fikk også utfordringer på trenersiden, da vår hovedtrener sluttet brått i mars.  

Det positive er at det ser ut til at vi har klart å beholde tilnærmet alle våre utøvere gjennom 

pandemien, så vi har fortsatt fullt barneparti ved inngang 2021. Vi vil starte voksenpartiet 

så snart smittevernreglene åpner for dette. 
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Mjøndalen I.F, Ski

Pr. 31.12.20

Faktisk Budsjett

 pr 31.12.20 helår 2020

Reklame og sponsor 208,000                        180,000                        

Kioskinntekter 61,050                          90,000                          

Påmeldingsavgifter egne arrangement 111,276                        75,000                          

Kontingent, særavgift 70,076                          75,000                          

Offentlige tilskudd 106,254                        -                                

Mva-komp 21,775                          16,000                          

Andre salgsinntekter -                                 -                                

Dugnad, lotteri, gaver -                                 -                                

Leieinntekter 83,705                          95,000                          

Andre inntekter 60,000                          

SUM INNTEKTER 722,136                        531,000                        

 

Arrangement og sponsor -30,534                         -16,000                         

Varekost kiosk -31,311                         -40,000                         

Deltageravgift, lisenser -56,375                         -45,000                         

Andre salgskostnader -40,200                          

Kostnader utstyr -124,272                       -26,000                         

Andre kostnader -                                 -                                

Interne overføringer -10,000                         -10,000                         

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -292,692                       -137,000                      

Lønn/godtgjørelser trenere -123,522                       -75,000                         

Andre personalkostnader -11,741                         -50,000                         

SUM PERSONALKOSTNADER -135,263                       -125,000                      

 

Avskrivninger -                                 -                                

Lokaler -46,175                         -70,000                         

Leiekostnader -12,000                         -                                

Utstyr -54,731                         -10,000                         

Vedlikehold -134,760                       -200,000                      

Kontorrekvisita, kurs, møte -3,035                           -4,000                           

Reisekostnader -38,538                         -136,000                      

Markedsføring -113                              -                                

Lisenser -                                 -                                

Andre driftskostnader -2,263                           -4,000                           

SUM DRIFTSKOSTNADER -291,615                       -424,000                      

DRIFTSRESULTAT 2,566                            -155,000                      

 

Netto finanskostnader 178                                -                                

ÅRSRESULTAT 2,744                            -155,000                      
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MJØNDALEN IF - SKI

Balanse pr 31.12.20

Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2019 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Garderobeanlegg -                       -                          -                              

Lysløype -                       -                          -                              

Inventar -                       -                          -                              

SUM ANLEGGSMIDLER -                       -                          -                              

 

OMLØPSMIDLER  

  

Varer -                       -                          -                              

Kundefordringer 22,250                 172,750                 -150,500                    

Andre fordringer 9,202                   -                          9,202                          

Bankinnkudd, kontanter o.l. 1,077,376           938,349                 139,026                     

SUM OMLØPSMIDLER 1,108,828           1,111,099              -2,272                        

 

SUM EIENDELER 1,108,828           1,111,099              -2,272                        

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 1,045,717           1,045,717              -                              

Årets resultat 2,744                   -                          2,744                          

SUM EGENKAPITAL 1,048,462           1,045,717              2,744                          

 

GJELD  

 

LANGSIKTIG GJELD  

Lån lysløype -                       -                          -                              

SUM LANGSIKTIG GJELD -                       -                          -                              

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 21,829                 11,365                    10,464                       

Annen kortsiktig gjeld -                       -                          -                              

Skyldig offentlige avgifter 38,538                 29,718                    8,820                          

Påløpte kostnader -                       24,300                    -24,300                      

SUM KORTSIKTIG GJELD 60,367                 65,383                   -5,016                        

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1,108,828           1,111,100              -2,272                        
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Mjøndalen I.F, Ski

Budsjett 2021

Faktisk Budsjett

2020 2021

Reklame og sponsor 208,000                           180,000                                       

Kioskinntekter 61,050                             90,000                                         

Påmeldingsavgifter egne arrangement 111,277                           130,000                                       

Kontigent, særavgift 176,331                           75,000                                         

Offentlige tilskudd -                                   -                                               

Mva-komp 21,775                             16,000                                         

Andre salgsinntekter -                                   -                                               

Dugnad, lotteri, gaver -                                   -                                               

Leieinntekter 83,704                             100,000                                       

Andre inntekter 60,000                             

SUM INNTEKTER 722,137                           591,000                                      

 

Arrangement og sponsor -30,534                            -30,000                                       

Varekost kiosk -31,311                            -40,000                                       

Kontigent, deltageravgift -56,375                            -60,000                                       

Kontingent avgift -40,200                            -50,000                                       

Andre salgskostnader  

Kostnader utstyr -124,272                         -40,000                                       

Andre kostnader -                                   -                                               

Interne overføringer -10,000                            -10,000                                       

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -292,692                         -230,000                                     

Lønn/godtgjørelser trenere -123,522                         -130,000                                     

Andre personalkostnader -11,741                            -15,000                                       

SUM PERSONALKOSTNADER -135,263                         -145,000                                     

 

Avskrivninger driftsmidler -                                   -                                               

Lokaler -46,175                            -50,000                                       

Leiekostnader -12,000                            -12,000                                       

Utstyr -54,731                            -30,000                                       

Vedlikehold -134,760                         -100,000                                     

Kontorrekvisita, kurs, møte -3,035                              -3,000                                          

Reisekostnader -38,538                            -100,000                                     

Markedsføring -113                                 -                                               

Lisenser -                                   -                                               

Andre driftskostnader -2,264                              -4,000                                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -291,616                         -299,000                                     

DRIFTSRESULTAT 2,566                               -83,000                                       

 

Netto finans + ekstraordinære poster 178                                   -                                               

ÅRSRESULTAT 2,744                               -83,000                                       
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SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 

2020 
 

 

1. SKIGRUPPAS STYRE 
 

Leder:     Eivind Rørhuus-Øie 

Nestleder:    Jørn Andre Haug 

Sekretær:    Guro Rusten 

Kasserer:    Jon-Christian Hval 

Oppmann rekrutt:   Halvard Vik 

Oppmann junior:   Per Mile 

Hyttesjef:    Jørn Andre Haug 

Sportslig Leder:    Per Mile 

 

ANDRE VERV: 
 

Utleieansvarlig MIF-hytta:  Tom Christian Aasen 

Trenere:    Geir Olsen 

     Ellen Iversen 

     Trond Iversen 

     Martin Lundteigen 

     Bente Iversen Bergh 

     Halvard Vik 

  

 
2. STYRETS ARBEIDSOPPGAVER 

 

Det har i løpet av 2020 vært avholdt 3 styremøter og ett foreldremøte.  

Eivind Rørhuus-Øie har representert gruppa på gruppeledermøte. Skigruppas årsmøte utsettes til en 

kan avholde dette på normalt vis. 

 

Styret bestemte at oppussing på MIF Hytta bør gjennomføres. Dette arbeidet ble påbegynt i 

begynnelsen av januar 2020. Er installert nye varmeovner og varmepumpe på MIF Hytta. De kan nå 

styres via App, for temperaturregulering. Dette går vi en ICE Router på 4G. Malt tak og vegger, samt 

lagt nytt gulv. Noe redusert aktivitet på styret grunnet Covid 19, men aktiviteten blant de unga har 

pågått mer eller mindre normalt gjennom hele sesongen. 

 

Styret meldte skigruppa inn i Friidrettsforbundet slik at vi kunne arrangere Terrengløp på MIF Hytta. 

Dette ble avhold 30.august med ca.118 deltagere i 3 forskjellige løypelengder i Mjøndalsskauen. 

Dette var en suksess som blir gjentatt i 2021. 
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3. SPORTSLIG AKTIVITET 

 

I år har vi gjennomført følgende:  

Snøsamling på Geilo,  onsdagsrenn, Eikerkarusellrenn og Ballklubbkonkurransen med innlagt 

klubbmesterskap og Mif Rennet. 

 

For inneværende sesong har vi bare en aktiv seniorløper, Amalie, og en satsende jumiorløper. Derimot 

har vi en flott og aktiv gruppe fra 12 -16 år, som vi håper å få stor glede av i årene som kommer. 

Amalie har i år vært en del av Team Telemark. 

 

Bente Iversen Bergh sammen med Ellen Iversen hadde ansvaret for den minste gruppa. 

 

En stor takk fra styret til trenerne for den glød og entusiasme de viser på og utenfor trening! De er på 

sin måte med på å legge grunnlag for vårt gode miljø sammen med foreldrene, som videre er med på å 

skape gode resultater. 

 

Rekruttgruppa (12 år og yngre) har talt ca 25 aktive, mens junior-/seniorgruppa (12-35 år) har talt ca 

15 aktive løpere og 3 ”turløperne”.  

 

Noen resultater: 

 

KM sprint Gull KV17år, Sofie Torvet 

  Sølv  J15år,Tiril Iversen 

   Gull J13år, Emilie Rustand Rørhuus-Øie 

KM distanse Gull J11år Sunniva Vik 

Bronse J11år Martine Iversen Bergh 

Sølv J13år Emilie Rustand Rørhuus-Øie 

Sølv G16år Mats Hval 

KM Staffet  Sølv KV senior, Sofie Torvet, Ingebjørg Fisketjønn Øverland, Linn Ryen 

KM Staffet  Bronse M senior, Tom Christian, Halvard Vik, Trond Iversen 

HL 2020 Stafett Buskerud 1, 2.plass Mats Hval 

Skandinavisk Cup Fin Vookatli Sprint 8 plass Amalie 

U 23 NM Sprint 6 plass Amalie   
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ARRANGEMENTER: 

 
Jan og feb: 5 Onsdagsrenn på MIF-hytta, med totalt ca 140 barn i alderen 3-10 år 

Jan:  Eikerkarusell på MIF-hytta 

Feb:  MIF Rennet 

Mars:  Klubbmesterskap på Mif Hytta. 

Mars:  Ballklubbkonkuranse på Mif Hytta. 

Aug:  Terrengløp på MIF Hytta 

Nov:  Snøsamling på Vestlia, Geilo, denne ble avlyst 

 

 
4. TRENINGSFORHOLD, BANER O.L. 

 

Vinteren 2019/2020 har vært en utfordrende snøvinter. Det var lite snø, men skiføret på MIF Hytta 

har vært helt fantastisk gjennom hele sesongen, tross alt. Vi har stort sett avviklet alle treninger i 

lysløypa på MIF Hytta. 

 

Vi fikk arrangert MIF Rennet, Eikerkarusell og Onsdagsrenn. Dette ga totalt gode kioskinntekter med 

godt besøkte arrangement. Slik som i fjor. 

 

5. SOSIAL AKTIVITET 
 

- Ungdommen hadde felles overnatting på Tyrifjord Hotell 

- Fellestur til Ungdomsbirken i Mars ble avlyst i siste sekund 

- Felles kveldsmat etter trening annenhver Torsdag i løpet av høsten ble avlyst 

- Snøsamling på Vestlia Resort i november, ble avlyst. 

 

 

6. ØKONOMI 
 

Skigruppa har en solid økonomi og penger på bok. Vi hadde i år budsjetert med et underskudd på 155 

000,- for å pusse opp hovedrommet på MIF-hytta. Det er pusset opp, men det er ikke kjøpt inn nye 

bord og stoler ennå, det skal gjøres i 2021.  

Vi har i år også investert i en brukt rulleskimølle, laget et rom for denne i Mjøndalshallen, dette var 

ikke budsjetert, men vi fikk et tilbud vi ikke kunne si nei til. Rulleskimølla er flittig i bruk av våre 

aktive løpere og et godt tilskudd til vår aktivitet.  

Utleie- og kioskinntekter på MIF-hytta har vært sterkt redusert pga koronasituasjonen, vi har fått 

dekket inn noe av tapet via KUD-tilskudd. 

På tross av koronasituasjonen og før nevte investeringer fikke et underskudd på ca kr 2000,- istede for 

budsjeterte underskudd på kr 155 000,- 

 

Særavgift for sesongen har vært: 

7-12 år  kr 900.- 

13-16 år kr 1875.- 

89



 

 

4 

17år-senior kr 3000.- 

Turløpere kr 600.- 

 

Total har  43 løst særavgift for sesongen 2019/20. Det er 6 flere enn året før. Det er 16% økning, som 

er 12% mer enn MIF’s mål om rekrutteringsøkning ☺.  

 
7. STRATEGISKE PLANER FOR MIF SKI 

 

Skigruppa fikk i oppgave å svare på en del spørsmål ihht strategi framover. Vi tok denne utfordringen 

på vår samling på Geilo i 2016. Da var vi godt representert, og hadde en utrolig bra økt med 

brainstorming i grupper. Er vanskelig å kutte på en del av våre mål, da mange punkt er 

sammenfallende og viktige å huske på. Her er kort oppsummert Skigruppas strategi fremover som det 

nye styret må følge opp, og det gamle har gjort. 

 

 

• Fokus på det sosiale 

• Rekrutteringsarbeid 

• Kvalitet på gjennomføring treninger 

• Alminneliggjøre idretten, gjøre det mindre «farlig/krevende/skremmende» å gå på ski. 

Skigruppa er for alle, en trenger ikke gå skirenn 

Vi har hele året hatt fokus på det sosiale. Alle som er i skigruppa, skal føle seg velkommen 

og godt ivaretatt. Dette er viktig med tanke på rekrutteringsarbeid. Har en ei gruppe som 

fungerer godt sosialt blant foreldre og unger, så er det lettere å kunne rekruttere og ikke 

minst, minske frafall i tidlig alder. 

 

Det er vanskelig å rekruttere til ski. Det er noe vi har erkjent. Målet vårt er, som nemt 

tidligere, å ha et godt sosialt miljø der både utøvere og foreldre trivest. Når vi har fått dette på 

plass, ligger grunnlaget tilstede for økt rekruttering inn i gruppa. Vi er godt på vei med en 

fantastisk bra gjeng i hele gruppa, fra smått til stort! 

 

Kvalitet på gjennomføring av treninger har blitt styrket vhj ekstern innleid trener. Fått mange 

positive tilbakemeldinger. Mer fokus på kvalitet fremfor kvantitet. 

 
Utover høsten har det vert et jamnt tilsig av unge løpere mellom 6-12 år. Dette uten at vi har reklamert 

noe for skigruppa. Vi håper å tror at det gode arbeidet som er lagt ned de siste årene med hovedfokus 

på det sosiale og kvalitet på treningene, har ryktes i lokalmiljøet. Dette er vi stolte av. Takk til alle 

som har bidratt! 
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8. AVSLUTNING: 
 

Sportslig så er mif ski fortsatt i en mellomperiode, slik som i fjor. Vi har flere aktive juniorer enn i 

fjor, uten frafall i mellomgruppa!. Vi har en aktiv senior, men ser helt klart en solid stamme med 

yngre løpere som vil prege resultatlistene i disse klassene om kun få år. Det er veldig mange løpere i 

6-12 års alderen, samt en fantastisk gjeng fra 13-16 år. Vi håper vi får en normalisert sesong når 

pandemien er over... 

 

 

Mjøndalen, den 16.02.2021 

MIF skigruppe 

 

 

Eivind Rørhuus-Øie     Geir Olsen 

Leder       Hovedtrener 

91



Ti l r et t el ag t  
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MJØNDALEN IF - TI

Regnskap pr. 31.12.20

Pr. 31.12.20 Bud helår 2020 Avvik

Reklame og sponsor -                             -                                       -                 

Arrangement -                             -                                       -                 

Kontigent, særavgift 19,318                      25,000                                 -5,682           

Tilskudd 20,336                      -                                       20,336          

Momskompensasjon 2,374                        5,000                                   -2,626           

Andre salgsinntekter -                             10,000                                 -10,000         

Dugnad, lotteri, gaver 5,000                        10,000                                 -5,000           

Leieinntekter -                             -                                       -                 

Andre inntekter -                             5,000                                   -5,000           

SUM INNTEKTER 47,028                      55,000                                 -7,972           

 

Arrangement og sponsor -                             -2,000                                  2,000             

Dommere -                             -6,000                                  6,000             

Kontigent, avgift -                             -4,000                                  4,000             

Andre salgskostnader -                             -                                       -                 

Kostnader utøvere og trenere -                             -                                       -                 
Kostnader utstyr -                             -6,000                                  6,000             

Kostnader utøvere og trenere -                             -3,000                                  3,000             

Interne overføringer -2,500                       -                                       -2,500           

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -2,500                       -21,000                               18,500          

 

Lønn/godtgjørelser trenere -10,000                     -10,000                                -                 

Andre personalkostnader -309                          -                                       -309               

SUM PERSONALKOSTNADER -10,309                     -10,000                               -309               

 

Avskrivninger driftsmidler -                             -                                       -                 

Lokaler -                             -                                       -                 

Leiekostnader -4,900                       -10,000                                5,100             

Utstyr -                             -8,000                                  8,000             

Kontorrekvisita o.l -1,809                       -2,000                                  191                

Reisekostnader -                             -4,000                                  4,000             

Lisenser -                             -                                       -                 

Andre driftskostnader -                             -                                       -                 

Mva-kompensasjon -                             -                                       -                 

SUM DRIFTSKOSTNADER -6,709                       -24,000                               17,291          

DRIFTSRESULTAT 27,510                      -                                       27,510          

 

Netto finanskostnader 34                              -                                       34                  

ÅRSRESULTAT 27,544                      -                                       27,544          
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Mjøndalen IF

TI

Balanse pr. 31.12.2020

Pr. 31.12.20 Pr. 31.12.19 Endring

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer -                        20,920                      -20,920                  

Andre fordringer -                        -                            -                          

Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter

SUM FORDRINGER -                        20,920                      -20,920                  

Bank, kasse 185,547               137,085                   48,462                   

SUM OMLØPSMIDLER 185,547               158,005                   27,542                   

SUM EIENDELER 185,547               158,005                   27,542                   

EGENKAPITAL

Annen Egenkapital 158,004               158,004                   -                          

Årets resultat 27,544                 -                            27,544                   

SUM EGENKAPITAL 185,547               158,004                   27,544                   

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld -                        -                            -                          

Mellomregning Hovedstyret

Mellomregning  fotball

Mellomregning andre grupper i MIF

Skyldig offentlige avgifter

Påløpte kostnader -                        -                            -                          

SUM KORTSIKTIG GJELD -                        -                            -                          

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 185,547               158,004                   27,544                   
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MJØNDALEN IF - TI

Budsjett 2021

Pr. 31.12.20 Budsjett 2021

Reklame og sponsor -                             -                         

Arrangement -                             -                         

Kontigent, særavgift, tilskudd 39,654                      11,250                   

Tilskudd -                             -                         

Momskompensasjon 2,374                         2,500                     

Andre salgsinntekter -                             -                         

Dugnad, lotteri, gaver 5,000                         12,500                   

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter -                             25,000                   

SUM INNTEKTER 47,028                      51,250                   

Arrangement og sponsor -                             -26,400                 

Dommere -                             -2,100                    

Kontigent, avgift -                             -                         

Andre salgskostnader -                             -                         

-                             -                         
Kostnader utstyr -                             -12,500                 

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         

Interne overføringer -2,500                       -                         

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -2,500                       -41,000                 

Lønn/godtgjørelser trenere -10,000                     -10,000                 

Andre personalkostnader -309                           -                         

SUM PERSONALKOSTNADER -10,309                     -10,000                 

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -4,900                       -6,560                    

Utstyr -                             -                         

Kontorrekvisita o.l -1,809                       -2,000                    

Reisekostnader -                             -                         

Lisenser -                             -                         

Andre driftskostnader -                             -                         

Mva-kompensasjon -                             -                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -6,709                       -8,560                    

DRIFTSRESULTAT 27,510                      -8,310                    

Netto finanskostnader 33                              -                         

ÅRSRESULTAT 27,543                      -8,310                    
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MIF Tilrettelagt Idrett (TI) 

ÅRSBERETNING 2020 

 

1. MIF-TI STYRE har bestått av: 

 

Leder:      Toni Molin 

Styremedlem / ADM:    Katrin Solerød 

Styremedlem/ trener fotball:   Tom Andersen 

Styremedlem:     Gro Elisabeth Weum 

Styremedlem/aktive:    Charlotte Nylehn Olsen 

 

Gro Elisabeth Weum går ut av styret etter flere års verv, vi takker for innsatsen.   

 

2. STYRETS ARBEIDSOPPGAVER: 

 

I løpet av året er det avholdt 1 årsmøte, 2 styremøter og 1 spillermøte - begrenset med 

møtevirksomhet grunnet Covid-19. Kommunikasjonen har vært god.  

Toni Molin har representert TI i begrensede gruppeledermøter. Gruppa fungerer 

utmerket takket være erfarne og engasjerte medlemmer. 

 

3. SPORTSLIG AKTIVITET: 

 

Håndball-laget : 

Håndballag er pr dags dato ikke aktuell. Gro Elisabeth Weum går ut av styret bl.a. fordi 
det ikke er grunnlag for håndball lag, til det er interessen for liten blant spillerne. 
 

Fotball-laget: 

Laget har en fast stamme på ca 17 spillere. Trenere har vært Charlotte Nylehn Olsen, 

som er engasjert som trener på kontrakt med godtgjørelse. Hun har gjort en flott innsats 

for gruppa både på og utenfor banen. 

I tillegg har Tom Andersen og Toni Molin bistått, spesielt i Covid-19 perioden hvor vi har 

vært minimum 2 trenere på treninger for å ha kontroll på smittevern. 
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Trening 

MIF Ti trener 1 gang i uken hele året med unntak av desember og juli. Vinteren trener TI inne 

i Mjøndalshallen og på sommeren på Vassenga. 

Spesielt år grunnet Covid-19.  

Trening inne i Mjøndalshallen fra Januar til ca 12. mars da samfunnet ble nedstengt. 

I tillegg arrangert noen gåturer i mai mens vi ventet på åpning av trening. 

Totalt 24 treninger 

Mjøndalshallen januar – 12. mars (nedstengt) 

Vassenga 25. mai – 29. juni / 3. august – 5. oktober (kun øvelser, ikke fullkontakt) 

Mjøndalshallen 12. oktober – 8. november (fullkontakt frem til ny nedstenging) 

FFU serien 

Avlyst grunnet Covid-19  

CUP 

Avlyst grunnet Covid-19  

MIF Fair Play  CUP (Sesongavslutning fotball) 

Avlyst grunnet Covid-19 

 

LAGÅND, INNSATS OG KAMERATSKAP 

I MIF TI er Fair Play på og utenfor banen det viktigste. MIF TI ønsker ikke kun å gi et tilbud for 

aktivitet, men også i forhold til holdninger og oppførsel. MIF TI er gode ambassadører for 

«Lagånd, Innsats og Kameratskap».  

4      ØKONOMI: 

Regnskap for 2020 er vedlagt og gir et overskudd på ca. 27 500 kroner, mye p.g.a. lite 

aktivitet.  Det gir en balanse på 185.000,- kr.  Gode sponsorer har vært Kiwanis og 

Sparebanken Øst via fordelingen fra Hovedstyret. 

Særkontigenten for spillere er uendret for 2020 med kr. 1500. Denne foreslås halveres 

grunnet lite aktivitet i 2020 for en ressurssvak gruppe 

5    STRATEGI: 

Rekruttering og stabilitet er fortsatt vår største svakhet og året 2020 med Covid-19 har ikke 

gjort dette enklere. Vi har fokusert på å beholde spillerstammen i en utfordrende periode 

hvor spillere fort kan bli borte. 
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6     Valg: 

Valgliste er vedlagt. Gro Elisabeth Weum går ut av styret. Det nye styret avgjør om det er 

behov for nytt styremedlem i ledig posisjon, vi har mistet 3 medlemmer ila 2 år. Styret bør 

jobbe med rekrutering av styremedlemmer da det begynner å bli tynt i rekkene. 

AVSLUTNING:  

Utfordrende år med Covid-19 som har preget hele sesongen, serie-og cup spill avlyst, 

periodisk nedstenging og ikke fullkontakt ved spill. 

Vanskelig å aktivisere gruppa utenom fotball, forsøk på gåturen gav liten interesse. 

 

 

 

 

 

 

Mjøndalen en 15.02.2021 

MIF Tilrettelagt Idrett (TI) 

 

Toni Molin, Styreleder 
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Mjøndalen I.F, Turn

Pr. 31.12.20

 2,020                       Budsjett 2020

Reklame og sponsor -                           -                                  

Arrangement -                           30,000                           

Særavgift 195,318                  708,500                         

Egenandeler stevnedeltagelser 10,080                    -                                  

Tilskudd 345,897                  180,000                         

Mva-kompensasjon 41,571                    -                                  

Andre salgsinntekter -                           -                                  

Dugnad Lotteri, gaver -                           -                                  

Leieinntekter -                           -                                  

Andre inntekter -                           

SUM INNTEKTER 592,866                  918,500                         

Arrangementskost -26,576                   -10,000                          

Deltagelse stevner 31,883                    -150,000                        

Kontingent -56,740                   -50,000                          

Varekost kiosk -                           -10,000                          

Deltageravgift

Kostnader utstyr -62,484                   -50,000                          

Andre kostnader -14,008                   -                                  

Interne overføringer -10,000                   -10,000                          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -137,925                 -280,000                        

Lønn/godtgjørelser trenere -183,095                 -220,000                        

Andre personalkostnader -2,451                     -10,000                          

SUM PERSONALKOSTNADER -185,546                 -230,000                        

Avskrivninger -51,667                   -80,000                          

Lokaler -20,329                   -50,000                          

Leiekostnader -153,600                 -153,000                        

Utstyr -11,835                   -10,000                          

Vedlikehold -37,750                   -45,000                          

Kontorrekvisita -649                         -37,000                          

Reisekostnader -31,339                   -3,000                            

Lisenser -4,160                            

Markedsføring

Andre driftskostnader -3,048                     -4,000                            

SUM DRIFTSKOSTNADER -310,216                 -386,160                        

DRIFTSRESULTAT -40,821                   22,340                           

Netto finanskostnader 1,809                       -                                  

ÅRSRESULTAT -39,012                   22,340                           
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MJØNDALEN IF - TURN

Balanse pr 31.12.20

12/31/2020 12/31/2019 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                       -                       -                   

Inventar 103,334              155,000              -51,666           

SUM ANLEGGSMIDLER 103,334              155,000              -51,666           

OMLØPSMIDLER

Varer -                       -                       -                   

Kundefordringer -                       -                       -                   

Andre fordringer 3,500                   -                       3,500               

Mellomregn andre grupper MIF -                       -                       -                   

Bankinnkudd, kontanter o.l. 1,556,758           1,515,299           41,460             

SUM OMLØPSMIDLER 1,560,258           1,515,299           44,960             

 

SUM EIENDELER 1,663,592           1,670,299           -6,706              

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 1,655,565           1,655,565           -                   

Årets resultat -39,012               -                       -39,012           

SUM EGENKAPITAL 1,616,554           1,655,565           -39,012           

 

GJELD  

LANGSIKTIG GJELD  

Lån -                   

SUM LANGSIKTIG GJELD -                       -                       -                   

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 40,038                 14,734                 25,305             

Mellomregn i MIF -                   

Annen kortsiktig gjeld -                   

Skyldig offentlige avgifter, mva -                       -                       -                   

Påløpte kostnader 7,000                   -                       7,000               

SUM KORTSIKTIG GJELD 47,038                 14,734                 32,305             

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1,663,592           1,670,299           -6,707              
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Mjøndalen I.F, Turn

Budsjett 2021

 2,020                      Budsjett 2021

Reklame og sponsor -                           -                                 

Arrangement 20,000                           

Særavgift 195,318                  500,000                         

Egenandeler stevnedeltagelser 10,080                    50,000                           

Tilskudd 345,897                  80,000                           

Mva-kompensasjon 41,571                    40,000                           

Andre salgsinntekter 5,000                             

Dugnad Lotteri, gaver -                                 

Leieinntekter -                           -                                 

Andre inntekter -                           

SUM INNTEKTER 592,866                  695,000                         

Arrangementskost -26,576                   -10,000                          

Deltagelse stevner 31,883                    -60,000                          

Kontingent -56,740                   -50,000                          

Varekost kiosk -                           -10,000                          

Deltageravgift

Kostnader utstyr -62,484                   -20,000                          

Andre kostnader -14,008                   -4,000                            

Interne overføringer -10,000                   -20,000                          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -137,925                 -174,000                       

Lønn/godtgjørelser trenere -183,095                 -150,000                       

Andre personalkostnader -2,451                     -                                 

SUM PERSONALKOSTNADER -185,546                 -150,000                       

Avskrivninger -51,667                   -70,000                          

Lokaler -20,329                   -30,000                          

Leiekostnader -153,600                 -157,000                       

Utstyr -11,835                   -10,000                          

Vedlikehold -37,750                   -15,000                          

Kontorrekvisita -649                         -7,000                            

Reisekostnader -31,339                   -20,000                          

Lisenser -5,000                            

Markedsføring

Andre driftskostnader -3,048                     -3,000                            

SUM DRIFTSKOSTNADER -310,217                 -317,000                       

DRIFTSRESULTAT -40,822                   54,000                           

Netto finanskostnader 1,809                       -                                 

ÅRSRESULTAT -39,013                   54,000                           
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l. GRUPPAS STYRE

Leder: Lill-Hege Leireng - har sittet i 2 år
Kasserer: Anita Gøthesen - har sittet i 2 år

Styremedlem: Lena Bjurstrøm - har sittet i 2år
Styremedlem: Ole Jacob Gaarder - gjenvalgt for l år
Medlemsansvarlig: Arvid Dahl - har sittet i 2 år

Styret i 2020 har vært uten sekretær da ingen kandidater meldte sin interesse på årsmøtet for 2019

1.1 VALGLISTE

Følgende er på valglisten til det nye styre;

Leder: Lill-Hege Leireng - stiller til gjenvalg for l år
Kasserer: Ute på valg
Sekretær: Ute på valg
Styremedlem: Lena Bjurstrøm - stiller til gjenvalg for l år
Styremedlem/hallansvarlig: Ute på valg
Medlemsansvarlig: Arvid Dahl - stiller til gjenvalg for l år

Frem mot årsmøte vil vi prøve å få inn kandidater slik at vi kan få fylt styret med flere engasjerte
foreldre.

Nye styremedlemmer velges for 2 år. Gjenvalg er for l år

1.2 LAGLEDERE 12020

Lagledere

Tropp Junior/Senior

Tropp Rekrutt

Salto l. - 3. klasse

Salto 4. - 6. klasse

Freestyle 5. -7. klasse

Freestyle 8. -

Kvinnelige veteraner

Ingen fungerende

Heidi Westby
Renee Askim

Ely Johansen - første halvår

Jan Kristian Haugness

Kine Johnsen

Liv Østli
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1.3 TRENERE i 2020

Mjøndalen Turn treneroversikt

Navn

Sonja Horgen Nielsen

Per Arne Dramdahl

Ane Kluck Lottrup

Line Johnsen

Jan Aage Schulsrud

Marte Ørbeck

Sunniva Lysvik

Silje Steen

Mina Berg Haugen

Ida Celine Spone

Jamie Patrick Brown Jørgensen

Evy Hofsvang

Evine P Leireng

Parti

Hovedansvar alle

Freestyle - hovedtrener

Freestyle - hjelpetrener

Tropp junior/senior

Tropp junior/senior

Rekrutt- våren 20

Salto - hovedtrener

Rekrutt -våren 20

Rekrutt - hovedtrener

Salto - våren 20

Freestyle - våren 20

Kvinnelige veteraner

Hjelpetrener Saldo - høsten 20

2. STYRETS ARBEIDSOPPGVER/ STRATEGISKE PLANER

2.1 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER

Styret har avholdt 4 styremøter i 2020. Dette mye på grunn av Covid-19 restriksjoner.
Viktige avgjørelser har blitt diskutert på mail eller andre medier.
Leder for MIF Turn er representert i gruppeledermøte i MIF ved innkalling. I 2020 har MIF
Turn ikke vært innkalt til andre fora i MIF organisasjonen.
Ansvarlig for oppdatering av informasjon på WEB-siden til MIF turn samt info på ulike
grupper som er opprettet på Facebook.

Samarbeider med Allidretten og IFO om bruk av Turnloftet
Administrerer eksisterende partier og trenere til disse. Administrerer diverse stevner og

konkurranser samt lagledere

Ansvar for turngruppas økonomi.

Ansvar for å drifte turnloftet. Administrere dugnader og følge opp vedlikehold.
I året 2020 har styret jobbet mye med å lage gode rutiner rundt trening med Covid-19 slik at
det har vært mulig å gjennomføre treninger ihht retningslinjer gitt av det offentlige.
Styret har i tillegg jobbet med å få oversikt over situasjonen med Brannsikring av turnloftet
og Ryghgata 2. Det har her vært en lang og tung prosess som fortsetter utover i 2021.
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2.1. STRATEGISKE PLANER

MIF turn setter i sin Strategiske plan for 2020-2022 fokus på å holde medlemsmassen stabil på ca.
250 utøvere med eksisterende treningsfasiliteter. Det jobbes for å finne muligheter og planer for å
kunne finansiere en ny turnhall - økt medlemsmasse og flere trenings-tilbud er blant emnene som er

naturlige å tenke på. Vi ønsker å kunne dekke alle behov innen turn, også de som er begrenset pga

bevegelighets problemer. Vi ser at våre treningslokaler på Turnloftet og antall trenere setter
begrensninger for å øke medlemstallet markant innen 2020-2022.

Vi ser at dette blir mer aktuelt etter året 2020 hvor vi har erfart mye etter at huseier har gått flere
runder med kommunen for å få opp en fungerende midlertidig brukstillatelse av turnlokalene. Dette
er et arbeide som vil fortsette utover i 2021.

Fremover vil MIF turn vil også arbeide for å kurse våre trenere internt og eksternt, samt jobbe for å

ha stabile kompetente trenere på alle partiene. Vi vil også satse på treningssamlinger som vil gi
samhold og økt kompetanse på våre turnere.

Vi vil også prøve å få til en mix gruppe bestående av gutter og jenter som fremover kan stille i
konkurranser.

Vi ønsker å få en foreldregruppe som trives og er trygge på vårt sportslige tilbud. Her vil MIF turn
opplyse om turn som aktivitet, foreldrenes rolle på Turnloftet og på dugnader. Vi må også søke etter
punkter i vårt nærmiljø, for å treffe Mjøndalens nye befolkningsgrupper.

3. SPORTSLIG AKTWITETER/PARTIER/ KONKURRANSER

3.1 SPORTSTLIGE AKTIVITETER

Året 2020 har vært et utfordrende år å drive med sportslige aktiviteter for barn og unge.
Covid-19 har gitt oss utfordringer vi har hatt lite eller ingen kontroll over. Vi har hatt store
begrensninger både på treningssteder og antall barn/unge i grupper.
Det har derfor ikke vært så mye annet enn normal trening så langt det har vært mulig.

På høsten 2020 arrangerte vi turer til Rush for alle turnpartier for å kunne få utfolde seg litt.
Samt at pga manglende treningslokaler måtte vi leie ledig plass i Mjøndalen fotballhall. Men
etter høstferien 2020 har det ikke vært turnaktivitet i MIF Turn. Både pga mangle på
treningslokale og Covid-19 restriksjoner/nedstengning.
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3.2 PARTIER

Rekrutt Tropp
Junior Tropp

Salto l.- 3. klasse

Salta 4.- 6. klasse

Freestyle 5.- 7. klasse

Freestyle 8.- klasse

Veteraner

Foreldre/barn parti (Allidrett)

3.3 STEVNER / KONKURRANSER/AKIVITET

Konkurranser i 2020:
Det ble arrangert NM kvinner jr i Stag tumhall i 8 og 9 Februar for våre turnere fra
13 år og oppover. Vi stilte med 14 stykker. Fredag 8 februar var det kvalifisering i
frittstående, tumbling og trampett. MIF Turn kvalifiserte inn til frittstående med en
flott 7 plass og endte opp med en 9 plass i NM for junior kvinner. Det deltok totalt
35 lag i frittstående så vi er veldig stolte av jentenes innsats under konkurransen. Vi
klarte dessverre ikke å kvalifisere oss i tumbling og trampett men det er ingenting å
si på laginnsatsen.

Det har dessverre ikke vært mer for våre turnere i 2020. Det har vært et labert år både med

tanke på konkurranser og andre aktiviteter for våre turnere. Vi satser at 2021 vil bli et bedre år.

3.4 KVmNELIGE GYM VETERANER

Lagledere

Lagleder Kvinnelige Gym. Veteraner Liv Østli

Trener

Evy Hofsvang.

Stevner/konkurranser.

Storkretsstevnet i Kristiansand som skulle avvikles 8. til 10. mai ble avlyst. Det var påmeldt
6 veteraner fra MIF.

Gold-Age skulle vært arrangert på Kreta 3. til 10. oktober. Dette arrangementet ble også

avlyst, men flyttet til okt. 2021. Det var påmeldt 6 veteraner fra MIF til dette arrangementet,
men ingen ønsker å delta i 2021.
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Kvinnelige veteraner.

Vi er nå 6 aktive veteraner i MIF. Fra Idrettsforeningen Birkebeineren trener 6 veteraner og

2 veteraner fra Drammen turn sammen med oss. Disse (gjesteveteranene) betaler

semesteravgift til MIF.
Vi startet opp ordinær trening på Mjøndalen skole i januar, men p.g.a Covid-19 ble skolen
stengt medio mars. Fra april til medio juni trente vi ute på Vassenga. Under strenge

smittevernstiltak startet vi opp høstsemesteret i september, men etter kun 7 treningsdager ble

det stengt ned igjen.

Representasjon.

Liv Østli Revisor Norges Kv.gym. veteraner

Liv Østli Styremedlem Viken og Oslo Kv.gym. veteraner

Marit Hval Olsen Valgkomiteen Viken og Oslo Kv.gym. veteraner

4. TRENINGSFORHOLD

Turngruppa har i 2020 leid en etasje i fabrikklokaler i Ryghgata i Mjøndalen, og veteranturnene
leier Gymsalen på Mjøndalen skole.

5. ØKONOMI

Økonomisk resultat 2020, se vedlegg regnskap/balanse.
Samt budsjett for 2021 ligger som vedlegg til årsberetningen.

6. OPPSUMMERING

Styret har i 2020 ikke hatt så mye møtevirksomhet som tidligere år. Det har vært et veldig spesielt
år og vi har tatt ting fortløpende ved behov på mail eller andre media. Vi har hatt et stabilt styre som
har utført sine oppgaver på en god måte. Året 2020 har vært preget mye av Covid-19 og forhold
som det har påvirket men vi har også hatt et utfordrende år med brannsikring og treningsnekt i våre
lokaler i Ryghgt. 2. Mye av tiden til leder har gått med på å holde seg og styre oppdaterte på det
som skjer der og prøvd å formidle dette ut til våre medlemmer samt MIF hovedstyre ved daglig
leder Svein Erik Gevelt.
Det meste av våren fikk vi mer eller mindre gjennomført treningsmessig med unntak av et lite

opphold fra mars og til slutten av april hvor vi tok opp treningen ute på Vassenga med små kohorter
ute på gresset. Dermed hadde vi et greit tilbud til våre turnere frem til sommerferien.

Men fra høsten 2020 ble hverdagen en litt annen ettersom vi fikk treningsnekt inne av kommunen

inntil branntekniske tiltak var ferdigstilt og godkjent. Vi fant derfor en alternativ løsning for en
periode ved å leie plass i fotballhallen. Samt at vi hadde alle grupper til en trening på Rush som
MIF Turn dekket for alle som ville være med. Men etter høstferien var det slutt og etter det har vi
kun ventet på at ting skulle bli ferdig på turnloftet. Men dette arbeidet er dessverre ikke ferdigstilt
ved årsslutt og vi ser at dette kommer til å fortsette ut i 2021. Slik vi ser det nå så blir 2021 et
spennende år både for styret og turnere. Vi håper selvsagt at vi får kommet i gang så fort som
mulig.
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Det har dessverre ikke skjedd så mye i forhold til ny basis hall for turn i 2020 men kommune og
MIF jobber mer sammen for å få til en løsning da vi kun har fått 2 år med midlertidig brukstillatelse
av turnloftet fra og med ferdigattesten foreligger.

Når det gjelder medlemsmassen var den stabil frem til Covid -19 og mangel av trenings fasiliteter
og hvordan dette faller ut når vi er i gang igjen vet vi ikke. Vi renger med at vi har hatt et frafall og
er forberedt på at vi må gjøre noen tiltak for å få medlemmer tilbake men vi er klare for det.
Vi har til nå hatt en stabil gruppe med trenere men ser at våren 2021 muligens kan by på en
utfordring og har begynt å rekruttere nye unge lovende trenere fra våre egne rekker.

Vi har hatt en stabil trener gruppe men har hatt noe frafall pga skole og annet. Vi jobber derfor
kontinuerlig med å rekruttere frem nye trenere.

På vegne av styret i MIF Turn
Styreleder, Lill-Hege Leireng
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MJØNDALEN IF - SYKKEL

Regnskap pr. 31.12.20

Faktisk Budsjett

pr 31.12.20 Helår 2020

Sponsor -                                     -                                   

Kontigent, særavgift -                                     -                                   

Offentlige tilskudd inkl. mva-kompensasjon -                                     -                                   

Andre salgsinntekter -                                     -                                   

Dugnad, lotteri, gaver -                                     -                                   

Leieinntekter -                                     -                                   

Andre inntekter -                                     -                                   

SUM INNTEKTER -                                     -                                   

 

Arrangement og sponsor -                                     -                                   

Kontigent, avgift -5,300                               -5,000                             

Andre salgskostnader -                                     -                                   

Kostnader utøvere og trenere -                                     -                                   

Kostnader utstyr -                                     -                                   

Andre kostnader -                                     -                                   

Kostnader utøvere og trenere -                                     -                                   

Interne overføringer -                                     -                                   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -5,300                               -5,000                             

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                                     -                                   

Andre personalkostnader -                                     -                                   

SUM PERSONALKOSTNADER -                                     -                                   

 

Avskrivninger driftsmidler -                                     -                                   

Lokaler -                                     -                                   

Leiekostnader -                                     -                                   

Utstyr -                                     -                                   

Kontorrekvisita, kurs, møte -                                     -                                   

Reisekostnader -                                   

Lisenser -                                     -                                   

Andre driftskostnader -                                     -                                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -                                     -                                   

DRIFTSRESULTAT -5,300                               -5,000                             

 

Netto finanskostnader 15                                      -                                   

ÅRSRESULTAT -5,285                               -5,000                             
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MJØNDALEN IF - SYKKEL

Balanse pr. 31.12.20

Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2019 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                       -                          -                      

Inventar -                       -                          -                      

SUM ANLEGGSMIDLER -                       -                          -                      

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                       -                          -                      

Kundefordringer -                       -                          -                      

Andre fordringer -                       -                          -                      

Bankinnkudd, kontanter o.l. 72,018                75,253                   -3,235                 

SUM OMLØPSMIDLER 72,018                75,253                   -3,235                 

 

SUM EIENDELER 72,018                75,253                   -3,235                 

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 75,253                75,253                   -                      

Årets resultat -5,285                 -                          -5,285                 

SUM EGENKAPITAL 69,968                75,253                   -5,285                 

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 2,050                   -                          2,050                  

Mellomregning grupper i MIF -                       -                          -                      

Skyldig offentlige avgifter -                       -                          -                      

Påløpte kostnader -                       -                          -                      

SUM KORTSIKTIG GJELD 2,050                   -                          2,050                  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 72,018                75,253                   -3,235                 
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MJØNDALEN IF - SYKKEL

Budsjett 2020

 

Faktisk Budsjett

pr 31.12.20 Helår 2021

Sponsor -                            -                                

Kontigent, særavgift -                            -                                

Offentlige tilskudd inkl. mva-kompensasjon -                            -                                

Andre salgsinntekter -                            -                                

Dugnad, lotteri, gaver -                            -                                

Leieinntekter -                            -                                

Andre inntekter -                            -                                

SUM INNTEKTER -                            -                                

 

Arrangement og sponsor -                            -                                

Kontigent, avgift -5,300                      -5,500                           

Andre salgskostnader -                            -                                

Kostnader utøvere og trenere -                            -                                

Kostnader utstyr -                            -                                

Andre kostnader -                            -                                

Kostnader utøvere og trenere -                            -                                

Interne overføringer -                            -                                

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -5,300                      -5,500                           

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                            -                                

Andre personalkostnader -                            -                                

SUM PERSONALKOSTNADER -                            -                                

 

Avskrivninger driftsmidler -                            -                                

Lokaler -                            -                                

Leiekostnader -                            -                                

Utstyr -                            -                                

Kontorrekvisita, kurs, møte -                            -                                

Reisekostnader -                                

Lisenser -                            -                                

Andre driftskostnader -                            -                                

SUM DRIFTSKOSTNADER -                            -                                

DRIFTSRESULTAT -5,300                      -5,500                           

 

Netto finanskostnader 15                             -                                

ÅRSRESULTAT -5,285                      -5,500                           
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MJØNDALEN IF - FOTBALL

Regnskap 31.12.20

Regnskap Regnskap Budsjett

 2020 2019 2020

Reklame og sponsor 8,023,136           10,122,814                        11,250,000                              

Arrangement 1,182,266           4,957,876                           5,075,000                                

Kontingent, særavgift 9,415,481           6,190,895                           5,949,357                                

Mva-kompensasjon 429,150              416,365                              330,000                                    

Medie- og ligasponsor 6,961,839           6,854,103                           7,000,000                                

Andre salgsinntekter 1,676,924           2,298,810                           1,975,000                                

Dugnad, lotteri, gaver 3,067,223           3,830,627                           2,810,000                                

Leieinntekter 503,024              655,909                              550,000                                    

Andre inntekter 1,187,144           2,608,145                           1,208,000                                

Netto salg/kjøp spillere -469,932             -2,242,809                         -1,000,000                               

SUM INNTEKTER 31,976,255        35,692,735                        35,147,357                              

 

Reklame og sponsor -442,801             -746,735                             -715,000                                   

Arrangement og sponsor -696,195             -2,697,624                         -2,704,000                               

Kontigent, avgift -615,331             -747,243                             -772,500                                   

Medie- og ligasponsor -                       -                                       

Andre salgskostnader -1,255,888         -1,541,308                         -1,270,000                               

Kostnader utstyr -185,003             -426,868                             -215,000                                   

Medisinske kostnader -769,423             -707,610                             -703,000                                   

Interne overføringer -115,000             -115,000                             -115,000                                   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -4,079,641         -6,982,388                         -6,494,500                               

Lønn/godtgjørelser utøvere -9,897,715         -10,957,843                       -8,890,062                               

Lønn/godtgjørelser trenere -4,327,123         -4,213,468                         -4,943,327                               

Lønn/godtgjørelser administrasjon -3,116,023         -3,907,789                         -3,946,154                               

Tjenestepensjon -360,048             -161,684                             -234,768                                   

Feriepenger -1,911,221         -1,967,041                         -2,102,846                               

Arbeidsgiveravgift -2,318,580         -2,829,324                         -2,816,215                               

Andre personalkostnader -468,509             -620,588                             -560,000                                   

SUM PERSONALKOSTNADER -22,399,219       -24,657,737                       -23,493,372                             

Avskrivninger driftsmidler -262,000             -254,698                             -325,000                                   

Lokaler -938,782             -1,377,099                         -1,335,000                               

Leiekostnader -3,569,447         -3,411,096                         -4,516,000                               

Utstyr -389,951             -524,429                             -565,000                                   

Vedlikehold -200,725             -103,635                             -375,000                                   

Kontorrekvisita, kursutgifter -75,203               -255,525                             -265,000                                   

Telefon, porto -34,180               -49,426                               -47,000                                     

Bilkostnader -21,368               -35,840                               -50,000                                     

Reisekostnader -1,497,343         -1,981,789                         -2,055,000                               

Kontigenter og gaver -                       -                                       -15,000                                     

Forsikringer -4,000                 -                                       

Lisenser -                       -                                       

Andre driftskostnader -109,864             -154,233                             -184,000                                   

Tap på krav -3,216                 -14,260                               -71,000                                     

SUM DRIFTSKOSTNADER -7,106,079         -8,162,030                         -9,803,000                               

DRIFTSRESULTAT -1,608,684         -4,109,420                         -4,643,515                               

Netto finans -129,408             -178,194                             -165,000                                   

ÅRSRESULTAT -1,738,092         -4,287,614                         -4,808,515                               
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MJØNDALEN FOTBALL
Pr. 31.12.20

 

12/31/2020 12/31/2019 Endring

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Losjer Mjøndalen Stadion 761,500                                       805,000                                  -43,500                        

Stadion Elektrikerarbeider 9,500                                           13,400                                    -3,900                          

Bolig, Hagatjernveien 10 5,287,450                                    5,331,050                               -43,600                        

Inventar/stadionoppgradering 2015 og 2016 483,700                                       698,300                                  -214,600                      

SUM ANLEGGSMIDLER 6,542,150                                    6,847,750                               -305,600                      

 

OMLØPSMIDLER  

Varer 570,065                                       393,794                                  176,271                       

Fordringer -                                               -                                          -                                

Kundefordringer 376,977                                       746,666                                  -369,689                      

Avsetning tap på krav -70,000                                        -70,000                                   -                                

Andre fordringer 454,542                                       108,186                                  346,356                       

Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter 3,825,350                                    1,744,101                               2,081,249                    

SUM FORDRINGER 5,156,934                                    2,922,747                               2,234,187                    

 

  

Bankinnkudd, kontanter o.l. 10,289,493                                 147,841                                  10,141,652                  

-                                

SUM OMLØPSMIDLER 15,446,427                                 3,070,588                               12,375,839                  

-                                

SUM EIENDELER 21,988,577                                 9,918,338                               12,070,239                  

 

   

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

  

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 10,093,757                                 2,381,348                               7,712,409                     

Årets resultat -1,738,091                                  -4,287,614                             2,549,523                    

SUM EGENKAPITAL 8,355,666                                    -1,906,266                             10,261,932                  

 

LANGSIKTIG GJELD  

Forskuddsbetalte sesongkort gml. 5-års -                                               -                                          -                                

Lån fra Lagånd -                                

Lån fra MIF for Hagatjernveien 10 4,955,766                                    5,128,974                               -173,208                      

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 4,955,766                                    5,128,974                               -173,208                      

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 554,937                                       787,866                                  -232,929                      

Mellomregning Hovedstyret, andre grupper -65,609                                        -190,395                                 124,786                       

Forskudd fra kunder 2,893,164                                    1,615,673                               1,277,491                    

Skyldig offentlige avgifter 1,103,919                                    1,779,495                               -675,576                      

Annen kortsiktig gjeld 379,247                                       361,141                                  18,106                         

Skyldig lønnsutbetaling -                                               -                                          -                                

Skyldige feriepenger 1,828,022                                    1,929,840                               -101,818                      

Påløpte kostnader 1,983,465                                    412,010                                  1,571,455                    

SUM KORTSIKTIG GJELD 8,677,145                                    6,695,630                               1,981,515                    

 

SUM GJELD 13,632,911                                 11,824,604                             1,808,307                    

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21,988,577                                 9,918,338                               12,070,239                  
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MJØNDALEN IF - FOTBALL

Budsjett 2021  

Regnskap Budsjett

 2020 2021

Reklame og sponsor 8,023,136                            10,980,000                           

Arrangement 1,182,266                            4,970,000                              

Kontigent, særavgift, tilskudd 9,415,481                            6,041,399                              

Mva-kompensasjon 429,150                               330,000                                 

Medie- og ligasponsor 6,961,839                            7,382,000                              

Andre salgsinntekter 1,676,924                            1,175,000                              

Dugnad, lotteri, gaver 3,067,223                            1,910,000                              

Leieinntekter 503,024                               370,000                                 

Andre inntekter 1,187,144                            1,248,000                              

Netto salg/kjøp spillere -469,932                              1,000,000                              

SUM INNTEKTER 31,976,255                          35,406,399                           

 

Reklame og sponsor -442,801                              -620,000                                

Arrangement og sponsor -696,195                              -2,429,000                            

Kontigent, avgift -615,331                              -772,500                                

Medie- og ligasponsor -                                        

Andre salgskostnader -1,255,888                           -520,000                                

Kostnader utstyr -185,003                              -220,000                                

Medisinske kostnader -769,423                              -818,000                                

Interne overføringer -115,000                              -115,000                                

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -4,079,641                          -5,494,500                            

Lønn/godtgjørelser utøvere -9,897,715                           -9,272,699                            

Lønn/godtgjørelser trenere -4,327,123                           -5,739,865                            

Lønn/godtgjørelser administrasjon -3,116,023                           -2,964,183                            

Tjenestepensjon -360,048                              -399,972                                

Feriepenger -1,911,221                           -2,165,849                            

Arbeidsgiveravgift -2,318,580                           -2,876,198                            

Andre personalkostnader -468,509                              -560,000                                

SUM PERSONALKOSTNADER -22,399,219                        -23,978,766                          

Avskrivninger driftsmidler -262,000                              -325,000                                

Lokaler -938,782                              -1,295,000                            

Leiekostnader -3,569,447                           -6,552,880                            

Utstyr -389,951                              -415,000                                

Vedlikehold -200,725                              -275,000                                

Kontorrekvisita, kursutgifter -75,203                                -285,000                                

Telefon, porto -34,180                                -54,000                                  

Bilkostnader -21,368                                -42,000                                  

Reisekostnader -1,497,343                           -1,310,000                            

Kontigenter og gaver -                                        -15,000                                  

Forsikringer -4,000                                   

Lisenser -                                        

Andre driftskostnader -109,864                              -144,000                                

Tap på krav -3,216                                   -71,000                                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -7,106,079                          -10,783,880                          

DRIFTSRESULTAT -1,608,684                          -4,850,747                            

Netto finans -129,408                              -120,000                                

ÅRSRESULTAT -1,738,092                          -4,970,747                            
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MJØNDALEN IF – FOTBALLENS ÅRSBERETNING 2020 
 
 
Fotballens styre: 
 
Leder:     Trond Stabekk 
Nestleder:     Pål Skistad 
Styremedlemmer:   Guri Stenvåg  

Jannike Strøm 
Jens Martin Støten 

       
       
I tillegg møter foreningens leder Arild Nygård og daglig leder i foreningen 
Svein Erik Gevelt. 
 
 
ADMINISTRASJONEN  
 
Andre Nevstad har vært daglig leder & sportsjef gjennom hele året. 
 
Ole Sivertsen var leder for kommersiell avdeling, Rune Dokken var salgssjef 
frem til mai 2020, Kristian Grøstad var stadionsjef fram til april, hvorpå Petter 
Tallaksrud ble rekruttert som erstatter, Arne Ellevset var 
arrangementsansvarlig og sportskoordinator. Ellen Solli var ansvarlig for 
klubbshop/kantine, Lisbeth Groth var 50 % ansatt i foreningen rundt økonomi, 
hvor også Per Fjeld-Olsen bidrar mye. Disse to i samarbeid har kontroll på 
daglig økonomi i fotballen. Helge Johansen deltidsansatt som billett-sjef.  
 
På sport har vi medisinsk apparat, trenere både i akademi og rundt A-lag i 
forskjellige roller og stillinger. Det samme i utviklingsavdelingen og akademiet 
hvor Kjetil A Bergh og Arne Marcussen er ansvarlig. 
Det sportslige apparatet rundt A-laget besto av Vegard Hansen som 
hovedtrener, Jan Remi Dalen som assistenttrener og analyseansvarlig. Øyvind 
Leonhardsen, assistent trener og spillerutvikler på A-lag.  Eirik Pettersen var 
fysio/fysisk trener, ansatt i Mjøndalen Sportsklinikk der klubben er deleier. 
Magnus Olsen var keepertrener og Kevin Nicol Toppspillerutvikler. Begge 
sistnevnte har roller både rundt A-laget og akademiet.   
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Håkon Stærkebye har vært lagets materialforvalter. Lagleder for rekruttlaget 
har vært Jan Erik Skretteberg.  
 
I tillegg har vi svært mange frivillige som hjelper til i alle deler av fotballen. 
Ønsker å benytte anledningen til å takke hver og en for innsatsen som blir lagt 
ned.   
 
STYRETS ARBEIDSOPPGAVER 

 
Det har i 2020 vært avholdt 9 styremøter og behandlet 45 saker. Året 2020 har 
i stor grad vært preget av Covid 19, som har gjort at styret har måttet ha et 
ekstra øye på økonomien i klubben. Spesielt gjaldt dette i perioden frem til 
sommeren hvor det var stor usikkerhet rundt avviklingen av sesongen, samt at 
støtteordninger fra myndighetene ennå ikke var klarlagt. Dette gjorde at fokus 
på implementering av strategien som ble lagt høsten 2019 kom noe i andre 
rekke i første halvdel av året. På tross av utfordringene har vi allikevel 
indirekte har tatt steg også på det strategiske fokuset gjennom året.   
 Som sagt så har styrets hovedfokus, i tillegg til den sportslige prestasjon, 
gjennom hele året vært å ivareta den økonomiske situasjonen for gjennom det 
å sikre til en god balanse mellom å ha kontroll på resultatene, men samtidig 
gjøre de grep som har vært nødvendig for å sikre den sportslig satsning. Det er 
viktig for oss å opprettholde vår eliteseriestatus. Det viste seg på ny at å sikre 
denne statusen ble igjen krevende, men det lyktes til slutt i hva som kan 
betegnes som 12 time.  
Vi hadde lagt et budsjett på minus 4,6 millioner for 2020, som vi hadde rom til 
grunnet eiendomssalg som tilførte klubben midler. Grunnet meget god styring 
gjennom året har vi, samtidig som vi valgte å gjøre noen sportslige 
forsterkninger gjennom sesongen, kommet i mål med et resultat på minus 1,6 
millioner. Det vil si tett på 3 millioner bedre enn budsjett. Med utgangspunkt i 
et år som i beste fall kan beskrives som ekstraordinært må vi si oss veldig 
fornøyd med dette. Det betyr at vi har spist mindre av reservene våre, og kan 
opprettholde trykket på å fortsette utviklingen av klubben både på og utenfor 
banen. Styret vil gi en stor honnør til administrasjonen for god styring og 
gjennomføring av tiltak som har gjort dette mulig. Et takk går også til alle 
samarbeidspartnere og støttespillere som har stilt opp gjennom et krevende 
2020. I tillegg til et økonomisk meget bra år, og selv om det var med knappest 
mulig margin, sier styret seg meget tilfreds med at vi klarte å komme igjennom 
sesongen med fornyet eliteseriekontrakt. Sportslig sett var sesongen ikke det 
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fremskrittet vi håpet på. Her må det jobbes knallhardt med utvikling for å ta 
ytterligere steg for å etablere oss som eliteserie lag.    
Det er fortsatt en utfordring å balansere styrets tid og diskusjoner slik at 
breddefotball og akademi ikke kommer i skyggen. Sammensetningen av styret 
er derfor viktig og Jannike og Guri har bidratt til en god balanse. 
På styrets strategikonferanse i 2019 ble breddefotballen gitt ansvar for å 
utrede om den igjen skulle etableres som en egen organisatorisk enhet i MIF. 
Dette er en av tingen som har blitt utfordret av Covid 19 situasjonen, og som vil 
bli satt mer trykk på i tiden fremover for å rede ut den beste modellen for å 
sikre best mulig fokus i alle ledd.    
 
Styret foretok som i tidligere år en evaluering av daglig ledelse og fant ikke 
overraskende fortsatt å kunne gi full tillitt til daglig leder Andre Nevstad og det 
arbeid som er utført av administrasjon og trenerapparat. 
Styrets leder Arild Nygård og daglig leder Svein Erik Gevelt har deltatt i de 
fleste styremøter hvilket har bidratt til en god kontakt mellom fotballstyret og 
MIF for øvrig. 
 
SPORTSLIG AKTIVITET 
 
Ambisjonen for 2020 var å unngå like stor spenning på tampen av sesongen 
som i 2019, det må vi vel si at vi ikke lykkes med. Det ble en sesong preget av 
en god innledning og relativt god avslutning, men med et midtparti som var 
preget av altfor mange tap. På tross av denne perioden så klarte vi å dra i land 
en kvalikplass i siste seriekamp, og gjennom kvaliken sikre oss fornyet 
kontrakt 7 minutter på overtid. Når det først går bra så er jo slike avslutninger 
veldig morsomme, men vi som klubb vil heller sikte mot litt kjedeligere, men 
tross alt sunnere avslutninger fremover. Oppe i alt engasjement og glede så er 
det viktig å ta med oss at vi som en veldig liten klubb, snart er i gang med vår 
tredje sesong på rad i eliteserien.  
 
For våre rekruttlag og junior lag ble sesongen preget at minimal aktivitet 
grunnet Covid19.  
 
AKADEMIKLASSIFISERING 
 
Klubben har gjennom hele året hatt 2 stjerner i klassifiseringen, og drifter et 
akademi som har mye og god aktivitet. På tross av Covid 19 har akademiet hatt 
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aktivitet med unntak av en periode på vårparten. Dog har kampprogrammet 
vært på hold. Det var ment å skulle være en ny klassifiseringsrunde, men den 
er nå skjøvet på og vil være i 2022. Klubben vil fremover jobbe mot å ta nye 
steg og sikter mot 3 stjerner for akademiet i neste klassifisering. Akademiet er 
et viktig verktøy i klubbens strategi for å bli en mer utviklingsorientert klubb, 
med fokus på å bringe frem talenter til eget a-lag og som videre vil kunne bli 
salgsobjekter. En viktig parameter i målingen av akademier er produktivitet. 
Det vil si hvor mange minutter spilletid unge spillere får. Her er vi som klubb i 
positiv utvikling, men har helt klart et stort forbedringspotensial i tiden 
fremover.  
 
REPRESENTASJON 
 
Klubben hadde flere spillere på kretslagstiltak før Covid-19 situasjonen satte 
en stopper for denne type tiltak.   
 
 
TRENINGSFORHOLD, BANER M.V 
 
Consto Arena fungerer utmerket for elitedelen av fotballen. Prosjekt Solsiden 
ble ferdigstilt og offisiell åpning var i august 2020. Det ga en ny intim følelse. 
På tross av begrensinger i tillatt antall publikum kunne det nesten høres ut 
som om det var fullsatt Fotballen jobber gjennom anleggsgruppa mot å få en ny 
oppvarmet kunstgressbane på Vassenga så raskt som mulig. Det har vært en 
utfordring å få konkrete svar fra kommunene da man i 2020 har vært midt i 
integrasjonsarbeidet med å slå sammen Nedre Eiker og Drammen kommune. 
Dette blir viktig i årene fremover for å sikre at vi har nok og riktig fasiliteter.  
Fotballen drifter også Hagatjernveien 10 på vegne av klubben, som ses på som 
en viktig eiendom for hybler i fremtiden.  
 
STRATEGI 
 
Det ble høsten 2019 lagt en strategiplan for perioden 2020 til 2025. Det 
arbeidet som er lagt ned gjennom forrige strategiperiode har bygget en solid 
grunnmur for klubben. Styret har derfor vært opptatt av å løfte blikket for å se 
hva som blir nøkkelen for å fortsette utviklingen av klubben. Som følge av 
Covid19 bel noen av disse aksjonene satt litt på vent, men det har allikevel blitt 
satt økt fokus på utvikling og gjennom det få opp unge spillere. Her har vi fått 
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opp en hel del spennende kandidater i vannskorpa rett under a-laget og noen 
fikk også sin debut i 2020 sesongen.   
I hovedsak vil den neste strategiperioden handle om å skape ytterligere 
sportslig suksess, og gjennom det skape langsiktig økonomisk evne. 
Strategiplanen som utarbeides vil bygge oppunder tiltak som skal gjøres oss 
bedre på både spillerlogistikk og utvikling av spillere som er områder som er 
kritiske for å kunne bli en klubb med attraktive spillere. Dette vil igjen kunne 
skape økonomiske resultater gjennom salg. Nøkkelen i denne strategien er 
hvordan balansere økonomistyring, og sportslig utvikling i en risikovurdering 
som gjør at man kan lykkes med målsetningen samtidig som man ikke skaper 
for stor økonomisk risiko. Det er etablert et organ kalt «tekniske hjerte» hvor 
denne utviklingen følges hvor styret, a-lag, akademi og sportsadministrasjon er 
samlet. Dette gir en bred forankring av strategien.  

 
UTVIKLINGSAVDELINGEN OG AKADEMI 

 
Utviklingsavdelingen  
Klubbens «grasrotfotball» der målet er å gi tilbud til alle som ønsker å spille 
fotball. Covid-19 pandemien medførte at det at aldri ble gjennomført en 
vårsesong. Vårcupen ble avlyst og høstcupen ble gjennomført i en miniatyr-
utgave. Tross Covid-19 pandemien er det fortsatt en økning i antall aktive 
jenter i 2020, men en liten nedgang i antall gutter fra høsten 2020. Ny revidert 
sportsplan ble lansert i januar. 
 
Akademiet  
Virksomheten dreier som om å levere spillere til A-laget. Gledelig at tre spillere 
ble tatt opp i A-stallen i løpet av 2020. Syver S. Eriksen spilte fast på A-laget 
siste del av sesongen, i tillegg ble Frank Bamenye og Adrian Hansen en del av 
A-stallen, alle tre signerte proff. kontrakter.    
 
2020 sesongen ble amputert pga. Covid-19 pandemien. U19 rakk å spille to 
kamper i den nasjonale serien før alt ble stengt ned. Det ble sporadisk med 
kamper på høsten, men fikk i perioder gjennomført treninger med og uten 
restriksjoner. Det var planlagt deltagelse på elitecup i Danmark i august, men 
dette var ikke mulig å gjennomføre. MIF2 hadde ingen seriekamper i 2020.  
 
Tine fotballskole ble avlyst grunnet pandemien. 
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Styret i fotballen og ansatte er av den oppfatning at vi kan se tilbake på 2020 
med tilfredshet spesielt med tanke på de utfordringer som har ligget der. Vi 
har tro på at vi står sterkere på vei inn i 2021. Og det er vel det det dreier seg 
om: kontinuerlig utvikling. 
 
 
På vegne av MIF Fotball, 
 
Trond Stabekk, styreleder og 
Andre Nevstad, daglig leder. 
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Forslag til styrking av aksjekapital i MIF Eiendomsdrift 
 
 
Ved generalforsamlingen i fjor ble det vedtatt å ta ut kr. 14.000.000 fra MIF Eiendomsdrift. Det har i 
ettertid vist seg at dette var i overkant av hva som er forsvarlig i forhold til nødvendig egenkapital og 
likviditet i selskapet. Styret foreslår derfor at aksjekapitalen i MIF Eiendomsdrift AS styrkes med kr. 
2.000.000. Innskuddet av kapital motregnes fordring som MIF har på MIF Eiendomsdrift AS.  
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STYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV MEDLEMSKONTINGENT 

 

 

 Styret ønsker å holde medlemskontingenten i Mjøndalen IF uendret fra  2021 til 2022 

  

 Satsene er: 

 

 Barn 0-6 år:   Kr. 100,- 

 Barn 7-17 år:   Kr. 325,- 

 Voksen:   Kr. 475,- 

 Familie:   Kr. 800,- 

 Honnør over 66 år:  Kr. 250,- 

 Æresmedlemmer:  Kr. 0,- 

 

 Det er tidligere gjort kontingentfritak for medlemmer født 1929 eller  tidligere. 

 Dette opprettholdes.  

  

 Mjøndalen 16.2.21 

 

 Styret i Mjøndalen Idrettsforening.  
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Or g an i sasj on sp l an
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MJØNDALEN I.F

Organisasjonsplan pr. 10.03.193/9/2020

ÅRSMØTET

Representantskapet

STYRET

Kontrollkomite

MSKas (50%) Anl.kom Valgkomite

MSas (100%) Samf.utv Lovkomite

MSPas (34%)

IFO 

ALLIDRETT BANDY BASEBALL FOTBALL HUSSTYRET TI HÅNDBALL JUDO & SKI Sykkel TURN

JIUJITSU
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Val g


130



VALGLISTE 2021, STYRET OG ANDRE FELLESFUNKSJONER 
 
STYRET 
Leder:    Arild Nygård   (ikke på valg)     
Nestleder:  Inger Rojahn Opdal  (ikke på valg)  
Styremedlem:  Marit Gulbrandsen  (2 år, gjenvalg  
Styremedlem:  Elly T. Thoresen   (2 år, gjenvalg) 
Styremedlem:                  Olaf Haug                                       (2 år. gjenvalg)  
Varamedlem:  Terje Svendsen                (ikke på valg) 
 
VALGKOMITE 
Leder:    Thor Erik Korsgård  (2 år. gjenvalg)   
Medlem:  Genga Ramanathan  (ikke på valg)      
Medlem:   Kjetil Andre Bergh  (ikke på valg)   
Varamedlem:         
Varamedlem:   Liv Østli    (ikke på valg)    
 
KONTROLLKOMITE 
Medlem:   Marianne Sletten  (ikke på valg) 
Medlem:   Per G. Olsen    (ikke på valg) 
Medlem:                           Jens H. Hammerborg                   (2 år, gjenvalg)  
Varemedlem:   Berit Sivertsen    (ikke på valg) 
Varamedlem:   Sjur Kortgård   (ikke på valg) 
 
LOVKOMITE 
Leder:    Boye Skistad    (2 år, gjenvalg) 
Medlem:   Jon Opdahl   (2 år, gjenvalg) 
Medlem:   Inger Andersen   (ikke på valg) 
Varemedlem:   Liv Sletten   (2 år, gjenvalg)  
Varamedlem:  Sven Olav Larsen  (ikke på valg) 
 
REPRESENTANSKAPET 
Leder (*):   Boye Skistad    (2 år, gjenvalg) 
Nestleder (*):   Sven Olav Larsen  (ikke på valg) 
Sekretær (*):   Thor E. Korsgaard  (2 år, gjenvalg) 
Medlem:    Sjur Kortgård   (2 år, gjenvalg) 
Medlem:   Runar Nilsen    (2 år, gjenvalg) 
Medlem:   Jon Opdahl   (2 år, gjenvalg) 
Medlem:   Hans Peter Motzfeldt  (2 år, gjenvalg) 
Medlem:  Marianne Sletten  (ikke på valg) 
Medlem:   Inger Andersen   (ikke på valg) 
Medlem:   Berit Sivertsen   (ikke på valg) 
Medlem:   Liv Østli    (ikke på valg)  
Medlem:  Per Georg Olsen  (ikke på valg)   
Varamedlem:                   Jens H Hammerborg                    (2 år, gjenvalg) 
Varamedlem:  Janne Cecilie Hafskjold  (ikke på valg) 
Varamedlem:  Jens Martin Støten  (ikke på valg) 
(*) Arbeidsutvalget i Representantskapet velges blant medlemmene umiddelbart etter årsmøtet. 
Angitte verv henviser til hvordan fordelingen av verv har vært i året som har gått.   
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Valgliste for MIF-huset 2021. 

 

Leder: Jan Roger Lundstad (2 år, ny) tidligere styremedlem. 

Styremedlemmer: Inger Karin Dyngeland – utleieansvarlig (2 år, ny) tidligere leder. 

Liv Østli sekretær (ikke på valg) 

Anne Lise Gommerud (ikke på valg) 

Harald Hagen (ikke på valg) 

Alex Sletten (2 år, gjenvalg) 

 

132



Valgliste Allidrett 

 

Leder:   Tom Inge Israelsen 

Styremedlem: Monica Korsgård 

Styremedlem: Kjetil Svendsrud 

Styremedlem: Cihan Kaya 

 

 

 

 

133



 

Valgliste MIF bandy 2021 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rolle Navn Valg 

Leder: Tom Andersen Gjenvalgt for 2 år i 

2020 

Nestleder: Turid Kolstadløkken På valg 

Sekretær: Ann Iren Svane 

Mathiassen 

Gjenvalgt for 2 år i 

2020 

Kasserer 

(økonomiansvarlig): 

Henriette 

Borchgrevinck  

På valg  

Styremedlem 1 

(anleggsansvarlig): 

Espen Nilsen Gjenvalgt for 2 år i 

2020 

Styremedlem 2  

(leder sportslig utvalg): 

Runar Andreassen Gjenvalgt for 2 år i 

2020 

Styremedlem 3  

(medlems- og 

dommeransvarlig): 

Johan Olaf Førde  På valg 

Styremedlem 4 

(sponsoransvarlig): 

Kim Erik Petersen Gjenvalgt for 2 år i 

2020 

 
Alle styremedlemmer på valg ble gjenvalgt i bandy styremøte 22.02.21 
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Valgliste for Baseball 2021 
  

 
 
Group Leader:   Rakul Davis 

Board Member   Carl Davis 

Board Member:              Christy Brownlee (re-elected) 

Board Member:   Ann-Christin Pålsson (new) 

Board Member:  Erik Hystad 
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Valgliste MIF Fotball 2021:  

 

 

Leder:   Trond Stabekk  - 2 år 

Nestleder:   Pål Skistad   - ikke på valg 

Styremedlem:  Guri Stenvåg   - ikke på valg 

Styremedlem:  Jannike Strøm  - 2 år  

Styremedlem:  Jens Martin Støten - Ikke på valg 

Styremedlem:  Rune Dokken  - 2 år 
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Valgliste MIF-HÅNDBALL 2021:  

 

 

Leder:  Kenneth Syversen (J/G10 og Håndballskolen) 

Kasserer:  Niklas Lewenhaupt (J11) 

Styremedlemmer: Jarle Bråthen (J16) 

  Camilla Kolstad Opseth (J13) 

  Marit Nielsen (J13) 

  Hilde Byrmo Parkin (J/G10) 

  Lene Gjøstøl (Håndballskolen) 
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VALGLISTE MIF JUDO 2021 

 

 

    Leder:    Tom Eriksen 

    Styremedlem: Siw Karlsen 

    Styremedlem:  Roger Danielsen 

    Styremedlem:   
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Valgliste MIF IFOs STYRE:  

 

 

Leder:      Geir Opdahl  

Styremedlem:     Kjetil Andre Bergh 

Styremedlem Foreldrerepresentant:   Mats Eriksson  

Styremedlem Ansattrepresentant:  Helen Gommerud Barosen  

Styremedlem:     Anders Torgersen   

Daglig leder:    Tom Inge Israelsen 
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Valgliste MIF Ski 2021 

 

Leder: Eivind Rørhuus-Øie  

Nestleder: Jørn Andre Haug  

Sekretær: Heidi Klem 

Kasserer: Jon-Christian Hval  

Oppmann rekrutt: Halvard Vik  

Oppmann junior: Per Mile  

Hyttesjef: Jørn Andre Haug  

Sportslig Leder: Per Mile 
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VALGLISTE FOR MIF – TI 2021. 

 

 

Leder:      Toni Molin 

Styremedlem / ADM:    Katrin Solerød 

Styremedlem/oppmann fotball:   Tom Andersen 

Styremedlem aktive:    Charlotte Nylehn Olsen 
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Valgliste MIF-turn 2021:  

Leder: Lill-Hege Leireng - stiller til gjenvalg for l år  

Kasserer: Ute på valg  

Sekretær: Ute på valg  

Styremedlem: Lena Bjurstrøm - stiller til gjenvalg for l år  

Styremedlem/hallansvarlig: Ute på valg 

Medlemsansvarlig: Arvid Dahl - stiller til gjenvalg for l år  

Frem mot årsmøte vil vi prøve å få inn kandidater slik at vi kan få fylt styret med flere 

engasjerte foreldre.  

Nye styremedlemmer velges for 2 år.  

Gjenvalg er for l år 
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