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FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET 07.03.23 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

 

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

4. Behandle MIFs årsmelding, regnskap i revidert stand og budsjett 2023. 

5. Behandle MIFs gruppeårsmeldinger, regnskap i revidert og budsjetter for 2023. 

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, jf. pkt. 9, herunder: 

  Kontrollkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem 

  Lovkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem 

 Valgkomité med leder, to medlemmer og minst ett varamedlem 

  Representantskapet med leder, tolv medlemmer og tre varamedlemmer.   
d)  Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap  
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Mjøndalen IF, Styret

Regnskap pr. 31.12.22

 

 Faktisk pr. 31.12.22 Budsjett 2022 Avvik

Arrangement 1 351                             -                                          1 351                      

Kontingent 442 449                        440 000                                 2 449                      

Tilskudd kommune, NIF 1 348 202                     850 000                                 498 202                 

Mva-kompensasjon 111 852                        100 000                                 11 852                    

Tilskudd prosjekt -154 000                       300 000                                 -454 000                

Grasrotandel 1 193 086                     1 150 000                              43 086                    

Inntekter Aktive lokalsamf 490 997                        500 000                                 -9 003                    

Andre inntekter 237 900                        100 000                                 137 900                 

Interne overføringer 222 500                        217 500                                 5 000                      

SUM INNTEKTER 3 894 338                     3 657 500                              236 838                 

 

Div kostnader Aktive lokalsamf -8 510                           -50 000                                  41 490                    

Arrangement og sponsor -1 250                           -                                          -1 250                    

Andre kostnader -                                 -                          

Interne overføringer -1 093 501                    -1 150 000                            56 499                    

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -1 103 261                    -1 200 000                            96 739                    

 

Lønn/godtgjørelser administrasjon -1 209 780                    -1 076 960                            -132 820                

Tjenestepensjon -26 365                         -30 000                                  3 635                      

Feriepenger -131 721                       -109 850                                -21 871                  

Arbeidsgiveravgift -193 571                       -171 570                                -22 001                  

Andre personalkostnader, møteutg -5 791                           -                                          -5 791                    

SUM PERSONALKOSTNADER -1 567 227                    -1 388 380                            -178 847                

 

Lokaler -60 000                         -60 000                                  -                          

Leiekostnader -                                 -                                          -                          

Utstyr -18 378                         -15 000                                  -3 378                    

rep og vedlikehold -883                               -883                        

Andre honorarer -46 234                         -60 000                                  13 766                    

Honorar revisjon -121 545                       -135 000                                13 455                    

Kontorrekvisita o.l, kurs, reise -12 875                         -35 000                                  22 125                    

Telefon, porto -11 134                         -15 000                                  3 866                      

Reisekostnader -250                               -250                        

Markedsføring -356                               -15 000                                  14 644                    

Gaver, blomster etc -34 489                         -35 000                                  511                         

Forsikringer -226 574                       -230 000                                3 426                      

Lisenser (lønnsprogram, Flyt, Technet, 365 -157 863                       -100 000                                -57 863                  

Andre driftskostnader, Rubic -18 738                         -19 120                                  382                         

Tap på krav -                                 -                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -709 320                       -719 120                                9 800                      

DRIFTSRESULTAT 514 530                        350 000                                 164 530                 

 

Netto finanskostnader 45 338                           -                                          45 338                    

ÅRSRESULTAT 559 868                        350 000                                 209 868                 

 

Inntekter Samf.utvalget 336 035                        336 035                 

Div kostnader Samt.utvalget -183 484                       -183 484                

Årsresultat 152 551                        -                                          152 551                 

Årsresultat inkl samf.utvalget 712 419                        350 000                                 362 419                 
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Mjøndalen IF

Hovedstyret

Balanse pr. 31.12.2022

`31.12.22 `31.12.21 Endring

EIENDELER

Anleggsmidler

Langsiktig fordring MIF Eiendomsdrift AS 9 330 424 19 216 450 -9 886 026

Langsiktig ford. Eiendomsdrift 95507 fase 2 4 506 636 4 506 636

Langsiktig ford. Eiendomsdrift 67920 Solløshj. 4 322 882 4 322 882

Langsiktig ford. Eiendomsdrift 56442 nytt gress 3 666 664 3 666 664

Langsiktig fordring MIF Fotball 0 4 811 426 -4 811 426

Andre fordringer (kap.nedsett) 0 0 0

Tomt Mjøndalen Stadion 200 000 200 000 0

Aksjer i Mjøndalen Sportklinikk AS 34 000 34 000 0

Aksjer i Mjøndalen Stadion AS 16 914 000 16 914 000 0

Sum Anleggsmidler 38 974 606 41 175 876 -2 201 270

 

Omløpsmidler  

Varelager 0 0 0

Forskuddsbetalte kostnader 68 000 77 772 -9 772

Kundefordringer 0 0 0

Andre fordringer 50 000 40 000 10 000

Mellomregning gruppene 1 749 405 419 611 1 329 794

Bankinnskudd samf utvalg 367 198 200 512 166 686

Bankinnskudd inkl.fond 220 353 280 788 -60 436

Bankinnskudd og kontanter 5 089 304 3 718 247 1 371 057

Sum omløpsmidler 7 544 260 4 736 930 2 807 330

0

SUM EIENDELER 46 518 866 45 912 806 606 060

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

Annen Egenkapital 22 790 226 22 790 226 0

Årsresultat (overskudd) 712 419 0 712 419

Sum egenkapital 23 502 645 22 790 226 712 419

 

Lån KLP  (stadion) 9 410 470 9 998 630 -588 160

Lån Sp. Øst (stadion, fase 2) 4 506 636 4 766 640 -260 004

Lån Sp. Øst (stadion, Solløshjørnet) 4 322 882 4 531 226 -208 344

Lån Sp. Øst (Hagatjernveien 10) 0 3 810 376 -3 810 376

Lån Sp. Øst 56442 nytt gress 3 666 664 3 666 664

Lån Drm. Komm nytt gress 977 500 977 500

Inkluderingsfond 219 373 280 490 -61 118

Sum langsiktig gjeld 23 103 525 23 387 362 -283 838

 

Leverandørgjeld 75 701 7 015 68 685

Skyldige offentlige avgifter -11 278 -13 179 1 901

Andre avsetninger -287 434 -369 787 82 353

Annen kortsiktig gjeld 135 707 111 167 24 540

Sum kortsiktig gjeld -87 304 -264 783 177 479

 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 46 518 866 45 912 806 606 060
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Mjøndalen I.F, STYRET

Budsjett 2023

 

 Faktisk pr. 31.12.22 Budsjett 2023

Arrangement, Polar Kraft, Årsfest 1 351                                      2 000                                             

Kontingent 442 449                                 440 000                                         

Tilskudd kommune, NIF 1 348 202                              1 150 000                                     

Mva-kompensasjon 111 852                                 100 000                                         

Tilskudd prosjekt -154 000                                

Grasrotandel 1 193 086                              1 150 000                                     

Inntekter Aktive lokalsamf 490 997                                 550 000                                         

Andre inntekter 237 900                                 150 000                                         

Interne overføringer 222 500                                 220 000                                         

SUM INNTEKTER 3 894 338                              3 762 000                                     

Div kostnader Aktive lokalsamf -8 510                                    -10 000                                         

Arrangement og sponsor -1 250                                    

Andre kostnader -                                          -20 000                                         

Interne overføringer -1 093 501                            -1 150 000                                    

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -1 103 261                            -1 180 000                                    

Lønn/godtgjørelser administrasjon -1 209 780                            -1 220 000                                    

Tjenestepensjon -26 365                                  -30 000                                         

Feriepenger -131 721                                -147 000                                       

Arbeidsgiveravgift -193 571                                -198 000                                       

Andre personalkostnader, møteutg -5 791                                    -10 000                                         

SUM PERSONALKOSTNADER -1 567 227                            -1 605 000                                    

Lokaler -60 000                                  -80 000                                         

Leiekostnader -                                          

Utstyr -18 378                                  -20 000                                         

Rep og vedlikehold -883                                       -1 000                                            

Andre honorarer -46 234                                  -60 000                                         

Honorar revisjon -121 545                                -135 000                                       

Kontorrekvisita o.l kurs, -12 875                                  -30 000                                         

Telefon, porto -11 134                                  -15 000                                         

Reisekostnader -250                                       -1 000                                            

Markedsføring -356                                       -10 000                                         

Gaver, blomster etc -34 489                                  -30 000                                         

Forsikringer -226 574                                -235 000                                       

Lisenser (lønnsprogram, Flyt, Technet, 365 -157 863                                -200 000                                       

Andre driftskostnader, Rubic -18 738                                  -30 000                                         

Tap på krav -                                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -709 320                                -847 000                                       

DRIFTSRESULTAT 514 530                                 130 000                                         

Netto finanskostnader 45 338                                   15 000                                           

ÅRSRESULTAT 559 868                                 145 000                                         

 

Inntekter Samf.utvalget 336 035                                 -                                                 

Div kostnader Samt.utvalget -183 484                                -115 000                                       

Årsresultat 152 551                                 -115 000                                       

Årsresultat inkl samf.utvalget 712 419                                 30 000                                           
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Noter 2022 
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  
 
 

Note 1 - Lønnskostnader 

2022 2021

Lønn og godtgjørelser 20 182 493      23 245 974    

Arbeidsgiveravgift 2 667 266 3 418 795

Pensjonskostnader 357 380           331 486         

Andre personalkostander 523 323           878 654         

Sum 23 730 462      27 874 909    

 
 



10 
 

Gjennomsnittlig antall årsverk har i løpet av 2022 vært 47 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 447 501         

Styre 0

Revisjon - ekskl mva 121 545         

Revisor, rådgivning, årsoppgjør - ekskl mva -                     

  

Note 3 - Anleggsmidler 
    9`er bane bandy     Tomt Consto Aren      Inv. Consto Arena      SUM  

Anskaffelseskost 1.1. 812 508         200 000       5 048 491           5 287 450    

Tilgang -81 875          -               -                          -                   

Avgang -                 -                          -                   

Anskaffelseskost 31.12. 730 633         200 000       5 048 491           5 287 450    

Akk. Av/nedskr. Pr. 01.01. -                 3 267 700           -                   

Ordinære avskrivninger -                 -               337 498              -               

Akk. Av/nedskr. Pr. 31.12. -                 -               3 605 198           -               

Bokført verdi pr. 31.12. 730 633         200 000       1 443 293           5 287 450    

Årets avskrivninger -                 -               337 498              -               

Årets nedskrivninger

Negativ tilgang på 9`er bane bandy er årets aktivering med fradrag for mottatt tilskudd.  
 

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. 0,-. Skattetrekk for 6. termin er betalt før årsslutt.   
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Note 5 - Egenkapital
Annen

Egenkap.

Pr. 01.01. 34 584 927   

Årets resultat -5 243 633    

Tilførsel/korreksjon -191 828       

Pr 31.12. 29 149 466   

 
Korreksjonspost er netto egenkapital i tidligere gruppe TI som i 2022 er lagt som en lagskonto i avdeling Fotball.  

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. 31.12.21 har selskapet ca 17,8 mill i bokført egenkapital.  

Resultat 2022 for Mjøndalen Sport og Kultursenter AS etter skatt er postivt med kr 353.019. 

(Regnskapet for 2022 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 16 914 000. Pr 31.12.2022 var egenkapitalen i selskapet kr 16.880.708 og 

resultatet for året et overskudd på kr 257.709.  

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 31.12.2022 var egenkapital i 

selskapet kr 121.967 og resultatet for året et overskudd etter skatt på kr 149.882. MIF har i 2022 

mottatt et utbytte fra selskapet på kr. 34.000. Styret i selskapet har for utbetaling i 2023 foreslått et 

utbytte hvor vår andel vil utgjøre  

kr. 68.000.  

 

Note 7 – Fordringer og langsiktig gjeld 

Foreningen har gitt lån på kr 21.826.606 til datterselskapet MIF Eiendomsdrift AS.  

Lånet er finansiert med lån i Kommunalbanken på kr 9..410.470, lån i Sparebanken Øst på 4.506.636, 

lån i Sparebanken Øst på 4.322.882 og lån i Sparebanken Øst på 3.666.664. Det benyttes samme 

rentesats som foreningen betaler til bankene.  
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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 hatt et lån i Sparebanken Øst for delvis finansiering av kjøpet av eiendommen 

Hagatjernveien 10. Lånet er i sin helhet nedbetalt i 2022 samtidig med salg av eiendommen.  

Som forskudd på spillemidler til nytt kunstgress på Consto Arena har Drammen kommune tett på 

årsslutt overført kr. 977.500 til foreningen. Inntil oppgjør for spillemidler foreligger er beløpet å anse 

som et lån til kommunen. Det betales ikke renter på mellomværendet. Beløpet er tidlig i 2023 i sin 

helhet benyttet til nedbetaling på lån i Sparebanken Øst.  

 

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 tidligere 

minnefond og senere tilført gavemidler fra en rekke enkeltpersoner. For detaljer om dette vises til 

noter for 2021 og tidligere år. Det er i året ikke tilført midler til fondet, men benyttet ca. 60.000 for 

inndekning av ulike aktivitetsavgifter.  

Retningslinjene for bruk av fondet ble justert i 2017. I januar 2020 ble ansvaret for disponering av 

fondet delegert til Samfunnsutvalget.    

 

Note 9 – Påvirkning som følge av covid-19 

Også i 2022 har foreningen opplevd ettervirkninger av koronapandemien. Dette særlig som frafall i 

enkelte årsklasser og grupper. Det her i 2022 ikke vært økonomiske tilskuddsordninger som det var i 

2020 og 2021.  
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MIF-styrets årsmelding for 2022 
 

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

 
2. Styret 

Leder: Inger Rojahn Opdal 
Nestleder: Olaf Haug 
Styremedlem: Marit Gulbrandsen  
Styremedlem: Peter Bach 
Styremedlem: Geir Opdahl 
Varamedlem: Elly T. Thoresen – avsluttet verv i august 2022 
 

3. Virksomhetens art 
Mjøndalen Idrettsforening har følgende idretter på programmet: Allidrett (tilbud til 4-5-6 
åringer) bandy, baseball, fotball, håndball, judo, turn, ski, sykkel og esport. I tillegg har 
foreningen et tilbud om idrett for funksjonshemmede med i hovedsak fotball på 
programmet, men denne gruppa ligger under MIF Fotball.  
Styret fikk våren 2022 tildelt nye midler til å fortsette med Aktive Lokalsamfunn. Dina Kristine 
Skare Mølmen fortsatte derfor i stillingen som prosjektleder for skoleåret 2022-2023 som 
samfunns og aktivitetsutvikler under fanen Aktive Lokalsamfunn. Hun har i dag 26 timer 
undervisning/aktivitet i skolene i kommunedel 1. Dette vil si skolene Veiavangen, Mjøndalen, 
Åsen og Steinberg.  
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 under forutsetning av finansiering. Samfunnsutvalget har i tillegg tatt stort ansvar 
for inkludering av nye utenlandske som er bosatt i Mjøndalen og omegn. Spesielt språkcafe 
med språktrening har vært en suksess og sees på som en viktig barrierebryter for inkludering 
i vårt nærområde.  
I tillegg forvalter samfunnsutvalget inkluderingsfondet i MIF. Dette er et kjærkommet bidrag 
til familier som har økonomiske utfordringer. Målet er at økonomi ikke skal være en barriere 
som hindrer barna å starte med idrett i MIF. 
Under Samfunnsutvalget ligger også nyskapningen esport som har startet opp i nye lokaler i 
Mjøndalshallen. Esport har imidlertid vist seg vanskelig å drifte videre da de som startet det 
hele har trukket seg fra prosjektet. Det er heller ikke den forventede og nødvendige 
rekrutteringen i esport for at MIF skal kunne drifte dette videre. Esport vil dermed fases ut 
fra Mjøndalen IF i 2023.  
Det har heller ikke vært drift i sykkelgruppa de siste årene annet enn at enkelte sporadisk har 
syklet under MIFs fane.  Sykkelgruppa vil derfor bli foreslått nedlagt på årsmøtet.  
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4. Møter 
Det er avholdt 11 styremøter og behandlet 91 saker. Videre er det gjennomført 5 
gruppeledermøter med 38 saker. Styret har ved utpekte representanter også avholdt 
enkeltmøter med gruppene og ikke minst en rekke eksterne samarbeidsparter.  

 
5. Medlemstall 

Pr. 31.12.22 var medlemstallet 1810 medlemmer i MIF. En ganske stor økning fra året før noe 
som må sies å være svært gledelig. Trolig er medlemstallet det høyeste i klubben noensinne. 
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  
Marit Gulbrandsen.  Alle styremedlemmer.  
 
MIF Eiendomsdrift AS: Per Fjeld Olsen, styrets leder. Som styremedlemmer Jens 
Hammerborg, Kjetil A. Bergh og Arild Nygård. Som daglig leder Tor R. Jensen. 
 
Mjøndalen Sportsklinikk AS: Olaf Haug og Berenike Wulfsberg/Kjetil A. Bergh. Begge 
styremedlemmer.  
 
For annen representasjon vises til gruppenes beretninger.  
 

7. Anlegg og eiendommer 
Mjøndalen Sport og Kultursenter AS: Selskapet eies sammen med Drammen Kommune med 
50% på hver av partene. MIF har tre medlemmer i styret. Daglig leder er Kjetil Bergh.    
 
MIF Eiendomsdrift AS: Selskapet er 100% eiet av MIF og eier og forvalter foreningens 
fotballstadion. Selve tomta som benyttes eies direkte av Mjøndalen IF.  
 
MIF-Hytta: Hytta driftes og vedlikeholdes av skigruppa. I tilknytning til hytta har vi vårt 
stadionområde for ski og en svært anerkjent og populær lysløype som ble utbedre i 2012.  
 
MIF-Huset: Huset driftes av et eget hus-styre som drifter hele huset inkludert 
garderobeanlegget. Fotball dekker her alle kostnader for garderobeanlegget 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, men MIF Fotball bærer en betydelig kostnad til 
vedlikehold av banene på Vassenga.   
 
Boligeiendommen Hagatjernveien 10, Gnr. 13 Bnr.273: Anskaffet høsten 2018. Som langsiktig 
formål å kunne brukes som hybel-/leiligheter for aktive/andre med tilhørighet til MIF.  Det 
viste seg gjennom 2021 at det var vanskelig å fylle huset med spillere/trener slik planen var 
slik at eiendommen ble driftet med med underskudd. Eiendommen ble derfor solgt tidlig i 
2022.  
 
Eiendommen «Kveldssol» 14/232: Anskaffet 1977 som tilleggsareal på MIF-Hytta.  
 
Eiendommen «Gladberg» 14/265: Anskaffet 1978 som tilleggsareal på MIF-Hytta.  
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Eiendommen «Toppen» 15/283: Anskaffet 1949 som areal for stillas til Vikkollen. Arealet er 
på 1,3da  
 
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. 31.12.22 er:  
 
Basishall for Turn:  
MSK med forprosjekt hvor MIF er deltager, men prosjektet har stanset opp i påvente av 
temaplanene i som skal utarbeides i Drammen kommune. NVE har besluttet at flomveien 
som man lenge så som et problem for gjennomføring av prosjekt allikevel ikke skal føres over 
p-plass ved Mjøndalshallen. Dette vil derfor ikke lenger være et hinder for å bygge hall ved 
Mjøndalshallen.  
 
Kunstgress på Vassenga:  
Det opprinnelige kunstgresset fra Consto arena er levert til resirkulering og ikke lenger 
aktuelt for bruk på Vassenga. Det sammen med kunstgresset som har ligget lagret i flere år 
på Vassenga.  Arbeidet med ny kunstgressbane på Vassenga avventer hva kommunen kan 
tilby av støtte eller finansieringstilbud. Svar herfra tar tid i påvente av temaplaner som ikke er 
forventet ferdige før sommeren 2023. Det er sendt inn dokumenter til Drammen kommune 
med forslag om finansieringsmodell(er), men kommunen avventer temaplanene før de vil gi 
noe endelig svar på disse alternativene. Kommunen har endelig gitt MIF tillatelse til å 
disponere arealet til dette formålet.  
 
Ny 7/9`er bane for bandy på Vassenga:  
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. Som svært gledelig er at 
kommunen nå endelig har avsatt midler i budsjett for 2023 til å finansiere siste byggetrinn på 
prosjektet med kunstgress som toppdekke.   
 
Parkeringsplass øst for Vassenga:  
MIF har tatt et initiativ ovenfor Drammen kommune for å få opparbeidet en ny 
parkeringsplass på regulert område øst for Vassenga. En p-plass her vil kraftig forbedre 
parkeringsmulighetene i hele området, avlaste plassen ved hallen og gi bedre trafikksikkerhet 
i Hagatjernveien. Det er ble i 2021 gjennomført møter med kommunen hvor de påtar seg 
jobben med å opparbeide p-plass, mot å kunne bruke 1/3 del av denne på vinterstid til  
snø-deponi. Saken snudde imidlertid på forsommeren i 2022 da et avisinnlegg kunne fortelle 
at kommunen hadde valgt en annen løsning for snødeponi på Mile. Dette uten å informere 
MIF. Gjenstående arbeide for å få området som p-plass for Vassengas brukere blir dermed 
opp til MIF slik det ser ut nå.  Kommunen har startet opparbeidelse av plassen, men 
innledningsvis til lagring av masser ifbm. NVS flomsikringsarbeid av Mjøndalsbekken rundt 
Vassenga. Dette arbeidet er avsluttet og beskjeden fra Drammen kommune er de ikke vil 
bygge ferdig p-plassen, men at MIF må ta saken videre selv.  
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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. Løype er tenkt brukt både som trenings anlegg og tur og 
rekreasjonsløype for befolkningen samt for barnehager, IFO/SFO og ikke minst skolene i 
nærområdet på dagtid.  Dette prosjektet er nevnt i flere møter med kommunen, men pga. 
kommunens økonomi har prosjektet fortsatt ikke blitt prosjektert. Dette bør kunne tas opp 
igjen i 2023, men med mange andre viktigere prosjekt i MIF må en innse at dette vil ta tid å få 
realisert.  
  

8. Regnskap/økonomi 
Omsetning og resultat i Mjøndalen IF, Hovedstyret, er for 2022 hhv kr.3.894.338 og 
kr.712.419 mot et budsjett på kr.3.657.500 og kr.350.000.  
 
Hovedstyrets egenkapital er kr. 23.502.645. Arbeidskapitalen er gjennom året økt fra  
kr. 5.001.713 til kr. 7.631.564.  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.  

 
Årets forbedring av arbeidskapital er ut over effekt av positivt resultat, frigjøring av kapital 
ved salg av Hagatjernveien 10 og en midlertidig forbedring som følge av forskuttering av 
spillemidler fra Drammen kommunene som kom så sent på året at man først i 2023 har 
benyttet til nedbetaling av lån.  

 
Samlet har foreningen i 2022 en omsetning på kr. 38.698.378 med et tilhørende negativt 
resultat kr. 5.243.633. Tapet skyldes negativt resultat i avdeling Fotball.  

 
Styret er naturlig nok ikke tilfreds med foreningens samlede regnskap for 2022. 
Underskuddet i Fotball er helt på grensen av hva foreningen har vært i stand til å håndtere 
uten å måtte gjøre tyngre grep. Styret er godt tilfreds med de tiltakene som Fotball har 
gjennomført på slutten av året og har tillitt til at gruppa får et kontrollert 2023.  

 
Omsetningen til Fotballgruppa utgjør om lag 80% av totalen og det er naturlig nok også her 
størst risiko. MIF valgte tilbake i 2020 en retningsforandring for Fotball hvor det ble skutt inn 
likvid egenkapital. Målsettingen var å bringe Fotball over i langsiktig bærekraftig posisjon. 
Nedrykket i 2021 var naturlig nok ikke heldig for denne utviklingen.  

 
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. Dette med unntak av MIF Fotball som har 
gått med et stort underskudd i 2022, men som er reddet av solid egenkapital.  Styret ser at 



17 
 

MIF fotball tar solide grep for å unngå dette i fremtiden. Dette arbeidet startet MIF Fotball på 
allerede høsten 2022.  
 
Fotballgruppa har i året fortsatt sitt samarbeidsprosjekt med NAV, «På banen med MIF», som 
er arbeidstrening for ungdom. Styret med stor ros til Fotball for prosjektet og resultatene i 
dette.  
 
Styret ønsker å fremheve MIF Senior sitt samarbeide med DNT, kommunen, Sparebanken Øst 
og Stiftelsen Portåsen i forbindelse med den enorme rydde og merkejobben de har gjort på 
Mjøndalsskauen. En imponerende dugnadsinnsats til glede for alle som ferdes i skogene 
rundt Mjøndalen og MIF Hytta. Arbeidet er nå på det nærmeste avsluttet og ferdigstilt. 

 
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 søkte i 2022 om fortsatt midler til å ta del i Drammen Idrettsråd og Drammens 
kommunens aktive lokalsamfunnsprosjekt. Det ble innvilget kr.500.000,- til videreføring av 
dette prosjektet.  Målet er å gjøre prosjektet bærekraftig på sikt og spesielt fra 2023. Skolene 
er oppfordret til å sette av midler til prosjektet da MIF ikke skal bære kostnadene, men 
skolene sliter med å finne rom i sine budsjetter til dette. Dina har p.t. imponerende 26 timer 
aktivitet i skolene pr. uke.   
 
-Strategidokument: I 2016 ble klubbens overordnede retningsvalg nedfelt i et samlet 
dokument og strategisk arbeid innarbeidet i årsplan.  I 2022 den sjette 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. Dette vil vedvare i årene som kommer.  
 
-Grasrotmidler: MIF har gjennom 2022 igjen økning i antall grasrotgivere. MIF er den 35. 
største mottaker i landet blant over 45.000 klubber.  

 
-Løpende oppdatering og bearbeidelse av ulike anleggsplaner, jf. pkt.7.   
 
-Gjennomført avtalen med Sparebanken Øst om gavemidler til hele foreningen med fordeling 
til gruppene etter søknad. En svært god utnyttelse av midlene og ny avtale er inngått med 
Sparebanken Øst frem til 2024. På bakgrunn av MIF Fotballs posisjon i norsk fotball økte SPØ 
sitt bidrag før 2022 sesongen.  
 
-Forlenget samarbeidet med KIWI Norge AS ut 2023. En betydelig sum som er fremforhandlet 
av MIF Fotball og MIF Styret ved daglig leder. I hovedsak en forlengelse av allerede inngåtte 
avtaler fra gruppene, men også her en økning pga. fotballens posisjon og satsing på damelag.  

 
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 samt at Dina Kristine Skare Mølmen er 
ansatt som ansvarlig i prosjektet Aktive Lokalsamfunn i 100% stilling. Denne stillingen dekkes 
i hovedsak av søkte midler fra Drammen kommune og Drammen Idrettsråd.  
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I fotballgruppa og IFO var det ved utgangen av året ansatt 12 personer i administrative 
stillinger og med tillegg av en rekke stillinger som trenere og fotballspillere. Omregnet til hele 
stillinger har foreningen om lag 47 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 2021-2023 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 sterkere 
økonomi og tilrettelegging for frivillighet. Som andre idrettslag har foreningen særlige 
utfordringer til frafall av ungdom. Styret ønsker at gruppene fortsetter å prioritere arbeidet 
med å redusere dette frafallet i 2023. MIF skal fortsette å jobbe aktivt med anleggsutvikling, 
men syntes her å være avhengige av et godt samarbeid og bistand fra kommunen. I tillegg 
har MIF Fotball satt fokus på å bedre miljø og bærekraft. Styret ønsker å følge denne 
utviklingen for å se om dette er noe vi kan videreføre i hele foreningen.  
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 2022 er satt 
opp under denne forutsetningen.  

 
15. Takk 

Styret takker aktive, tillitsvalgte, trenere, lagledere, ansatte og ikke minst alle frivillige for 
innsatsen i 2022. Etter 2 vanskelige år har 2022 vært tilnærmet normalt igjen, men dette mye 
på grunn av måten klubbens ansatte, frivillige, trenere og medlemmer har jobbet sammen 
på. Dette er imponerende. På hver deres måte bidrar dere alle til fortsatt fremgang for 
foreningen. Videre takker styret, alle klubbens sponsorer, Drammen Kommune, Drammen 
Idrettsråd og naboer for godt samarbeid i året som har gått.  
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Representantskapet - Årsmelding 2022 

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 Representantskapet, 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 2022 har RS bestått av følgende representanter, valgt på årsmøtet i MIF i mars 2022 – de tre 

førstnevnte utgjør RSs arbeidsutvalg: 
Boye Skistad   styreleder ikke på valg 

Sven Olav Larsen   nestleder gjenvalg 2  år 

Thor Erik Korsgård  sekretær ikke på valg 

Berit Sivertsen   medlemmer gjenvalg 2 år 

Inger Andersen     gjenvalg 2  år 

Runar Nilsen     ikke på valg (døde i 2022) 

Jon Opdahl     ikke på valg 

Marianne Sletten     gjenvalg 2 år 

Liv Østli      gjenvalg 2 år 

Sjur Kortgaard     ikke på valg 

Hans Petter Motzfeldt    ikke på valg  

Jens Herman Hammerborg   ikke på valg 

Janne Cecilie Hafskjold  varamedlem ikke på valg (rykket opp som medlem etter Runars død) 

Jens Martin Støten  varamedlem gjenvalg 2 år 

Terje Svendsen   varamedlem ny – 1 år 

Møter 

Representantskapet har avholdt 8 møter og behandlet 63 saker i 2022. RS er dermed tilbake til 

«normalen» etter et par år med coronavirus - der forskrifter fra de lokale helsemyndighetene stengte 

ned all møtevirksomhet i perioder. Likeledes ble så vel julebordet i november og årsfesten i februar 

2022 også gjennomført som normalt.  

RS inviterer 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). Samtlige medlemmer 

av RS har stor fartstid i klubben, og den løpende oppdateringen gir RS mulighet til å gjennomføre sitt 

mandat på en optimal måte. - RS er i henhold til MIFs lover tildelt ansvaret med utdeling av 
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hederstegn og andre utmerkelser; likeledes har RS de siste årene påtatt seg ansvaret med 

planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av MIF Årsfesten og Julebordet i MIF, 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. RS har sin egen «indre/interne» 

økonomi, som innebærer at RS verken belaster eller tilfører klubben likviditet/gjeld/kapital. 

 

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 i 2022: 

Som faste poster i RSs møter inngår: 

• 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 Drammen kommune Idrettsrådets møter (tas til etterretning) 

Av øvrige saker som har vært på agendaen i 2022 kan nevnes: 

• Samarbeidet mellom Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner 

• Drammen Idrettsråd (der MIFs Per-Fjeld Olsen for tiden er nestleder, og Sissi ansatt) 

• Hederstegn – utmerkelser/retningslinjer for behandling av nominasjoner 

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

• Kunstgress på Vassenga – bane 2  

• Langsiktig plan for utbygging av Mjøndalen/Vassenga Idrettspark 

• Tilskuddsordninger og harmonisering av leiesatser i nye Drammen kommune 

• Samfunnsutvalget i MIF (Integrering og inkluderingsproblematikk) 

• MIFs fremtidige organisasjonsform – fleridrettslag eller allianseidrettslag 

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 RS-

medlem Sissi, som arbeider i DIR. 

RS er imponert over gruppenes og styrets arbeid, innsats og engasjement – også i 2022. MIF driftes i 

dag av dyktige ansatte og tillitsvalgte. Økonomien er god, kontrollen og styringen likeså, men de 

sportslige resultatene i år har kanskje vært mer på det «jevne», ikke minst hva gjelder MIF 

Toppfotball, som nok hadde en større ambisjon enn 9. plass i OBOS (ref gruppas målsetting).  

MIF står overfor betydelige utfordringer de nærmeste årene, ikke minst på anleggssida. Og klubben 

vil i fremtiden være avhengig av gode sportslige resultater og bærekraftig drift for å sikre en fortsatt 

positiv utvikling, på alle plan.   
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MJØNDALEN IF - ALLIDRETT

Regnskap pr 31.12.2022

Faktisk Budsjett Avvik

31.12.2022 31.12.2022

Arrangement -                             -                         -                         

Kontigent, særavgift 31 618                      20 000                  11 618                  

Offentlige tilskudd, andre tilskudd -                             -                         

Andre salgsinntekter -                             -                         -                         

Mva-kompensasjon 302                            -                         302                        

Dugnad, lotteri, gaver -                             -                         -                         

Leieinntekter -                             -                         -                         

Andre inntekter -                             2 500                     -2 500                   

SUM INNTEKTER 31 920                      22 500                  9 420                     

Arrangement og sponsor -100                          -11 000                 10 900                  

Kontigent, avgift -                             -                         -                         

Andre salgskostnader -                             -                         -                         

Kostnader utstyr -4 098                       -                         -4 098                   
Andre kostnader -                             -                         -                         

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         -                         

Interne overføringer -2 500                       -                         -2 500                   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -6 697                       -11 000                 4 303                     

 

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 -2 822                       -2 822                   1                             

Andre driftskostnader -1 492                       -                         -1 492                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -4 314                       -2 822                   -1 492                   

DRIFTSRESULTAT 20 909                      1 678                     19 231                  

 

Netto finanskostnader 31                              -                         31                          

ÅRSRESULTAT 20 940                      1 678                     19 262                  

Mjøndalen IF - Allidrett 



25 
 

 

 

MJØNDALEN IF - ALLIDRETT

Balanse pr 31.12.2022

Pr. 31.12.22 Pr. 31.12.21 Endring 

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                 -                        -                    

Inventar -                 -                        -                    

SUM ANLEGGSMIDLER -                 -                        -                    

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                 -                        -                    

Kundefordringer -                 -                        -                    

Andre fordringer -                 -                        -                    

Bankinnkudd, kontanter o.l. 172 392        111 880               60 512              

SUM OMLØPSMIDLER 172 392        111 880               60 512              

-                    

SUM EIENDELER 172 392        111 880               60 512              

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 151 452        151 452               0                        

Årets resultat 20 940           -                        20 940              

SUM EGENKAPITAL 172 392        151 452               20 940              

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -                 -                        -                    

Mellomregning grupper i MIF -                 -                        -                    

Skyldig offentlige avgifter -                 -                        -                    

Påløpte kostnader -                 -39 572                39 572              

SUM KORTSIKTIG GJELD -                 -39 572                39 572              

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 172 392        111 880               60 512              
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MJØNDALEN IF - ALLIDRETT

Budsjett 2023

Faktisk Budsjett

2022 2023

Arrangement -                                

Kontigent, særavgift 31 618                         32 000                       

Offentlig tilskudd, andre tilskudd -                                

Mva-kompensasjon 302                               300                             

Andre salgsinntekter -                                

Dugnad, lotteri, gaver -                                

Leieinntekter -                                

Andre inntekter -                                -                              

SUM INNTEKTER 31 920                         32 300                       

Arrangement og sponsor -100                             -1 000                        

Kontigent, avgift -                                

Andre salgskostnader -                                

Kostnader utstyr -4 098                          -5 000                        
Andre kostnader -                                 -   

Kostnader utøvere og trenere -                                 -   

Interne overføringer -2 500                          -2 500                        

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -6 697                          -8 500                        

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                                -                              

Andre personalkostnader -                                -                              

SUM PERSONALKOSTNADER -                                -                              

 -   

Avskrivninger driftsmidler -                                 -   

Lokaler -                                 -   

Leiekostnader -                                -                              

Utstyr -                                 -   

Kontorrekvisita, kurs, møte -                                 -   

Reisekostnader -                                 -   

Lisenser -2 822                          -2 822                        

Andre driftskostnader -1 492                          -1 500                        

SUM DRIFTSKOSTNADER -4 314                          -4 322                        

DRIFTSRESULTAT 20 909                         19 478                       

 

Netto finanskostnader 31                                 -                              

ÅRSRESULTAT 20 940                         19 478                       
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MIF ALLIDRETT 
ÅRSBERETNING 2022 

 

MIF ALLIDRETT STYRE:  

Leder:  Dina Kristine Skare Mølmen 

Andre verv/trenere:  

Trener 2016: Cihan Kaya  

Trener 2017: Sverre Tesdal Mjelde 

Trener 2018: Morten Ringsby 

Foreldre og barn: Trine Dalen 

Allidrett for damer: Elin Hellebø Korsgård 

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER:  

Styret og trenerne har opprettholdt kommunikasjon med foreldrene til barna og hverandre 

gjennom Spond, Facebook og epost. Til intern kommunikasjon i styret er det blitt benyttet 

epost og kommunikasjon via telefon.  

AKTIVITET:  

Allidrettsåret 2022 har vært et aktivitetsfylt år for våre grupper. Samtlige allidrettsgrupper har 

hatt en jevn tilvekst av aktive, og har gjennomført ukentlige treninger gjennom hele året. 

2016-kullet, årets eldste allidrettsgruppe har i tillegg til egne treninger deltatt på Vikåsen Cup 

og MIF Høstcup i fotball, og barna fra dette kullet er når en skriver februar 2023 godt i gang 

med aktiviteter i MIFs andre grupper. 2017-kullet som startet opp høsten 2021 har etablert en 

stabil gruppe og hatt god rekruttering gjennom hele 2022. De har benyttet uteområdet i 

skolegården på Mjøndalen skole flittig til aktivitet gjennom året, og har blant annet arrangert 

treninger på sykkel og deltatt på onsdagsrenn på MIF-hytta. I 2022 har en startet opp to nye 

grupper i MIF Allidrett. 2018-kullet hadde sin oppstart i september og har på kort tid hatt en 

stor rekruttering til gruppa. De er blitt en stabil gruppe, og har hatt varierte treninger fra 

motorikklek i gymsalen til aking på MIF-hytta og skøyteaktiviteter på Vassenga. Klubbens 

yngste aktive i foreldre og barn-gruppa har hatt god tilvekst av aktive gjennom året, og ved 

inngangen til 2023 begynner også de første aktive født i 2021 å dukke opp på treninger med 

gruppa. Nytt av året er at vi også har fått voksne aktive i allidrettsgruppa! Allidrett for damer 

ble etablert høsten 2022 med Elin Hellebø Korsgård som trener, og de har etablert en stabil 

gruppe voksne damer i alderen 25 – 50 år som trener lekaktivitet, styrketrening og ballspill 

hver mandag i gymsalen på Mjøndalen skole.  

Representasjon: Deltakelse i Vikåsen Cup og MIF Høstcup i fotball for 2016-kullet 
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ANLEGG: 

Allidretten har faste treningstider i gymsalen på Mjøndalen skole tirsdag, onsdag og torsdag 

18 – 19. Her disponerer allidretten en egen bod som benyttes som utstyrsrom. I tillegg har 

allidretten benyttet uteområdet på skolen, samt MIFs øvrige fasiliteter som MIF-hytta og 

Vassenga til varierte aktiviteter. Ved aktiviteter andre steder enn i gymsalen har dagene og 

tidspunktene for treningene variert, blant annet etter avtale med de gruppene det er 

gjennomført trening i samarbeid med.  

Detaljert liste over utstyr vi eier, henger på døra i utstyrsrommet i gymsalen på Mjøndalen 

skole. I 2022 er det blitt kjøpt inn balanseklosser til motorikklek, og det vil kjøpes inn utstyr 

etter behov også i 2023.   

SOSIALE AKTIVITETER:  

Allidrettskullene har gjennomført felles sommer- og juleavslutning for alle kullene i 2022 

med aktivitet og grilling på Vassenga. Her har barn og foreldre fra alle våre grupper fått 

muligheten til å møtes på tvers av kullene, og vi har sett at barna har funnet sammen i aktivitet 

med barn på tvers av alder.  

ØKONOMI: 

Allidretten har et oversiktlig regnskap med aktivitetsavgift som eneste inntektskilde. 

Aktivitetsavgiften er på 450,- per barn. I tillegg betales medlemskap til klubben på 100,- for 

barn i alderen 0 – 6 år. Total 28 800,- innbetalt for høst 2022.  

AVSLUTNING:  

2022 oppsummeres som et aktivitetsfylt år for våre allidrettsgrupper. Gruppene har 

gjennomført ukentlige treninger preget av mye aktivitetsglede og utprøving av nye aktiviteter, 

og gruppa har endelig kunnet arrangere lenge etterlengtede felles avslutninger for gruppene. 

Inn i 2023 viderefører gruppa den gode ukentlige aktiviteten, og vil gjennom året igjen 

gjeninnføre allidrettshjulet i vår aktivitet, hvor barna gjennom året får mulighet til å prøve ut 

ulike idretter i MIF-regi, som gir barna et godt grunnlag for videre valg av idrett i Mjøndalen 

idrettsforening. 

Til slutt vil vi takke våre positive og engasjerte trenere for den innsatsen de har lagt ned for 

barna våre så langt. De har gjennom året vist stor tilpasningsevne for å kunne gjennomføre 

treninger, og legger ukentlig til rette for treninger der barna opplever aktivitetsglede i trygge 

rammer. Vi ønsker 2016-kullet, deres trener og foresatte lykke til videre som aktive og i 

aktive roller i MIFs grupper. 2017-, 2018, foreldre og barn-kullet og allidrett for damer-

gruppa og deres trenere ønskes et fortsatt aktivitetsrikt 2023.  

 

Mjøndalen, februar 2023, leder i MIF Allidrett 
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MJØNDALEN IF - Bandy

Regnskap 2022

TOTALT Senior+Junior

Regnskap Budsjett Budsjett

Pr. 31.12.22 pr 31.12.22 Helår 2023

Reklame og sponsor, annonser 316 750                    590 000                555 000         

Billettinntekter 42 143                      78 500                  110 000         

Kiosk vanlig kamp 53 229                      33 000                  20 000            

Påmeldingsavgifter egne arrangement 4 200                        56 000                  84 000            

Andre arr.inntekter, kiosk cup 1 800                        50 000                  50 000            

Særavgift 185 947                    140 000                140 000         

Egenandel spillere tr.leir -                             100 000                100 000         

Offentlig tilskudd, kommune 546 461                    405 000                440 000         

Mva kompensasjon 80 133                      70 000                  80 000            

Andre inntekter sliping -                             -                         -                   

Gaver 25 000                      -                         10 000            

Dugnad, lotteri 161 775                    120 000                190 000         

Leieinntekter -                             6 000                     6 000              

Interne overf HS -                             -                         -                   

Andre inntekter (vipps 137548 og renhold (Drm komm) 264 125                    45 000                  385 000         

SUM INNTEKTER 1 681 563                1 693 500             2 170 000      

-                             -                         -                   

Reklame og sponsor -31 295                     -28 000                 -15 000          

Arrangement (kostnad cup) -16 613                     -46 000                 -53 000          

Dommerkostnader -59 341                     -65 000                 -70 000          

Varekost kiosk -81 264                     -25 000                 -40 000          

Kontigent, overgang -255 576                  -275 000               -270 000        

deltageravg cup -21 772                     -60 000                 -60 000          

Andre salgskostnader -                             -                         -                   

Dugnadskostnader -                             -                         -                   

Kostnader utstyr -125 545                  -240 000               -270 000        
Andre kostnader -                             -                         -                   

Kostnader utøvere og trenere Sportsklinikk -57 875                     -                         -50 000          

Interne overføringer HS -30 000                     -30 000                 -30 000          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -679 281                  -769 000               -858 000        

-                             -                         -                   

Lønn/godtgjørelser trenere -84 677                     -80 000                 -90 000          

Lønn/godtgj./omkost spillere / Russere -269 965                  -250 000               -440 000        

Andre personalkostnader -13 508                     -                         -10 000          

SUM PERSONALKOSTNADER -368 150                  -330 000               -540 000        

-                             -                         -                   

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         -                   

Lokaler, renhold, renovasjon -37 328                     -55 000                 -58 000          

Leiekostnader, tr.leir, baner -93 320                     -160 000               -115 000        

Utstyr, inventar -47 607                     -28 000                 -37 000          

Vedlikehold -169 428                  -70 000                 -70 000          

Kontorrekv, telefon, internett -10 916                     -22 000                 -16 000          

Reisekostnader -74 823                     -60 000                 -118 000        

Markedsføring -                             -30 000                 -38 000          

Lisenser -5 643                       -2 800                   -5 700             

Andre driftskostnader -6 832                       -2 000                   -5 500             

SUM DRIFTSKOSTNADER -445 897                  -429 800               -463 200        

DRIFTSRESULTAT 188 235                    164 700                308 800         

-                             -                         -                   

Netto finans + ekstraordinære poster 20                              -                         -                   

ÅRSRESULTAT 188 255                    164 700                308 800         
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MJØNDALEN IF - A-lag

Regnskap 2022

Regnskap Budsjett Budsjett

Pr. 31.12.22 pr 31.12.22 Helår 2023

Reklame og sponsor, annonser 316 750                    560 000                535 000             

Billettinntekter 42 143                      78 500                  110 000             

Kiosk vanlig kamp 23 000                  -                      

Påmeldingsavgifter egne arrangement -                      

Andre arr.inntekter, kiosk cup -                      

Særavgift 23 334                      40 000                  40 000                

Egenandel spillere -                      

Offentlig tilskudd, kommune 5 492                        125 000                50 000                

Mva kompensasjon 41 379                      40 000                  40 000                

Andre inntekter sliping, sokker , måltips -                      

Gaver -                      

Dugnad, lotteri 132 165                    70 000                  130 000             

Leieinntekter -                      

Interne overf HS -                      

Andre inntekter (vipps 137548 og renhold (Drm komm), Kiwi 245 000                    335 000             

SUM INNTEKTER 806 263                    936 500                1 240 000          

Reklame og sponsor, program -16 760                     -20 000                 -                      

Arrangement (kostnad cup) -                      

Dommerkostnader -35 297                     -40 000                 -40 000              

Varekost kiosk -25 718                     -20 000                 -20 000              

Kontigent, overgang -196 496                  -195 000               -200 000            

deltageravg cup -                      

Andre salgskostnader -                      

Dugnadskostnader -                      

Kostnader utstyr, klær og utstyr -80 685                     -140 000               -170 000            

Andre kostnader -                      

Kostnader utøvere og trenere Sportsklinikk -55 475                     -40 000              

Interne overføringer HS -20 000                     -20 000                 -20 000              

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -430 431                  -435 000               -490 000            

Lønn/godtgjørelser trenere -84 677                     -80 000                 -90 000              

Lønn/godtgj./omkost spillere / Russere -269 965                  -250 000               -440 000            

Andre personalkostnader -4 239                       -                      

SUM PERSONALKOSTNADER -358 881                  -330 000               -530 000            

Avskrivninger driftsmidler -                      

Lokaler, renhold, renovasjon -7 590                       -15 000                 -8 000                 

Leiekostnader, tr.leir, baner -19 017                     -40 000                 -15 000              

Utstyr, inventar -2 984                       -12 000                 -                      

Vedlikehold -28 056                     -20 000                 -20 000              

Kontorrekv, telefon, internett -5 820                       -4 000                   -                      

Reisekostnader -73 323                     -50 000                 -115 000            

Markedsføring -30 000                 -38 000              

Lisenser -2 822                       -2 900                 

Andre driftskostnader -1 370                       -                      

SUM DRIFTSKOSTNADER -140 981                  -171 000               -198 900            

DRIFTSRESULTAT -124 030                  500                        21 100                

Netto finans + ekstraordinære poster 22                              

ÅRSRESULTAT -124 008                  500                        21 100                



31 
 

 

MJØNDALEN IF - Junioravd

Regnskap 2022

Regnskap Budsjett Budsjett

Pr. 31.12.22 pr 31.12.22 Helår 2023

Reklame og sponsor, annonser 30 000                  20 000            

Billettinntekter -                   

Kiosk vanlig kamp vipps 581769 53 229                      10 000                  20 000            

Påmeldingsavgifter egne arrangement 4 200                        56 000                  84 000            

Andre arr.inntekter, kiosk cup 1 800                        50 000                  50 000            

Særavgift 162 613                    100 000                100 000         

Egenandel spillere, tr leir 100 000                100 000         

Offentlig tilskudd, kommune 540 969                    280 000                390 000         

Mva kompensasjon 38 754                      30 000                  40 000            

Andre inntekter sliping -                   

Gaver 25 000                      10 000            

Dugnad, lotteri 29 610                      50 000                  60 000            

Leieinntekter 6 000                     6 000              

Interne overf HS -                   

Andre inntekter (vipps 137548 og renhold (Drm komm) 19 125                      45 000                  50 000            

SUM INNTEKTER 875 300                    757 000                930 000         

Reklame og sponsor -14 535                     -8 000                   -15 000          

Arrangement (kostnad cup) -16 613                     -46 000                 -53 000          

Dommerkostnader -24 044                     -25 000                 -30 000          

Varekost kiosk -55 546                     -5 000                   -20 000          

Kontigent, kretsen -59 080                     -80 000                 -70 000          

deltageravg cup -21 772                     -60 000                 -60 000          

Andre salgskostnader -                   

Dugnadskostnader -                   

Kostnader utstyr (klær, køller o.l.) -44 860                     -100 000               -100 000        

Andre kostnader -                   

Kostnader utøvere og trenere Sportsklinikk, overgang -2 400                       -10 000          

Interne overføringer HS -10 000                     -10 000                 -10 000          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -248 850                  -334 000               -368 000        

Lønn/godtgjørelser trenere

Lønn/godtgj./omkost spillere / Russere

Andre personalkostnader -9 269                       -10 000          

SUM PERSONALKOSTNADER -9 269                       -                         -10 000          

Avskrivninger driftsmidler

Lokaler, renhold, renovasjon -29 738                     -40 000                 -50 000          

Leiekostnader, tr.leir, baner -74 304                     -120 000               -100 000        

Utstyr, inventar, driftsmidler -44 622                     -16 000                 -37 000          

Vedlikehold -141 373                  -50 000                 -50 000          

Kontorrekv, telefon, internett, møte -5 097                       -18 000                 -16 000          

Reisekostnader, vm, -1 500                       -10 000                 -3 000             

Markedsføring -                   

Lisenser Flyt -2 822                       -2 800                   -2 800             

Andre driftskostnader, Rubic, bankkost -5 462                       -2 000                   -5 500             

SUM DRIFTSKOSTNADER -304 916                  -258 800               -264 300        

DRIFTSRESULTAT 312 264                    164 200                287 700         

Netto finans + ekstraordinære poster -2                               

ÅRSRESULTAT 312 262                    164 200                287 700         
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MJØNDALEN IF - BANDY 

Balanse pr 31.12.2022

A-lag Jr.avd Totalt

EIENDELER

    

ANLEGGSMIDLER

Vassenga Kafe -               -                     -                        

Prosjekt 9`er bane 730 633             730 633                

Taktor, Kramer 380 -               -                     -                        

Inventar -               -                     -                        

SUM ANLEGGSMIDLER -               730 633             730 633                

 

OMLØPSMIDLER  

 

Påløpte inntekter -               -                      

Mellomregn andre grupper -               -500 000           -500 000               

Andre fordringer 53 750         53 750                  

Bankinnkudd, kontanter o.l. 89 966         862 462             952 428                

SUM OMLØPSMIDLER 143 716      362 462             506 178                

 

SUM EIENDELER 143 716      1 093 094          1 236 810             

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital -101 458     -764 505           -865 963               

Årets resultat 124 008      -312 266           -188 259               

SUM EGENKAPITAL 22 550         -1 076 771        -1 054 222           

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -14 110       -19 483              -33 593                 

Annen kortsiktig gjeld-lån, feriep -103 879     -                     -103 879               

Gaver, ennå ikke benyttet -                     -                        

Skyldig offentlige avgifter -9 409         -                     -9 409                   

Påløpte kostnader -38 870       3 161                 -35 709                 

SUM KORTSIKTIG GJELD -166 267     -16 323              -182 590               

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -143 717     -1 093 094        -1 236 811           
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MJØNDALEN IF - BASEBALL

Regnskap 2022

Faktisk Budsjett

pr. 31.12.22 Helår 2022

Sponsor -                                     

Arrangement, kiosk 3 640                                11 000                            

Kontigent, særavgift -                                     5 000                               

Offentlige tilskudd 131 437                           25 000                            

Momskompensasjon 1 788                                

Andre salgsinntekter -                                     -                                   

Dugnad, lotteri, gaver -                                     -                                   

Leieinntekter -                                     -                                   

Andre inntekter -                                     -                                   

SUM INNTEKTER 136 865                           41 000                            

 

Arrangement og sponsor -                                     -5 000                             

Dommer -                                   

Kontigent, avgift -                                     -5 000                             

Andre salgskostnader -                                     -                                   

-                                     -                                   

Utstyr -1 187                               -8 000                             

Andre kostnader -                                     -                                   

Kostnader utøvere og trenere -                                     -2 000                             

Interne overføringer -2 500                               -                                   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -3 687                               -20 000                           

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                                     -                                   

Andre personalkostnader -                                     -                                   

SUM PERSONALKOSTNADER -                                     -                                   

 

Avskrivninger driftsmidler -                                     -                                   

Lokaler -                                     

Leiekostnader, hall, bane -14 380                            -3 000                             

Utstyr -                                     -                                   

Kontorrekvisita, kurs, møte -                                     -                                   

Reisekostnader -                                   

Lisenser -2 822                               -                                   

Andre driftskostnader -469                                  -                                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -17 670                            -3 000                             

DRIFTSRESULTAT 115 508                           18 000                            

Netto finanskostnader 41                                      -                                   

ÅRSRESULTAT 115 549                           18 000                            
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MJØNDALEN IF - BASEBALL

Balanse pr. 31.12.22

Pr. 31.12.2022 Pr. 31.12.2021 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                     -                        -                    

Inventar -                     -                        -                    

SUM ANLEGGSMIDLER -                     -                        -                    

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                     -                        -                    

Kundefordringer -                     -                        -                    

Andre fordringer -                     12 272                  -12 272             

Bankinnkudd, kontanter o.l. 231 920             164 099               67 821              

SUM OMLØPSMIDLER 231 920             176 371               55 549              

 

SUM EIENDELER 231 920             176 371               55 549              

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 176 371             176 371               -                    

Årets resultat 115 549             -                        115 549            

SUM EGENKAPITAL 291 920             176 371               115 549            

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -                     -                        -                    

Mellomregning grupper i MIF -                     -                        -                    

Skyldig offentlige avgifter -                     -                        -                    

Påløpte kostnader -60 000              -                        -60 000             

SUM KORTSIKTIG GJELD -60 000              -                        -60 000             

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 231 920             176 371               55 549              
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MJØNDALEN IF - BASEBALL

Budsjett 2023

regnskap Budsjett

pr. 31.12.22 2023

Sponsor -                           -                                

Arrangement, kiosk 3 640                       10 000                         

Kontigent, særavgift -                           3 000                           

Offentlige tilskudd 131 437                  85 000                         

Momskompensasjon 1 788                       

Andre salgsinntekter -                           -                                

Dugnad, lotteri, gaver -                           -                                

Leieinntekter -                           -                                

Andre inntekter -                           -                                

SUM INNTEKTER 136 865                  98 000                         

 

Arrangement og sponsor -                           -3 000                          

Dommer -                           -1 000                          

Kontigent, avgift -                           -5 000                          

Andre salgskostnader -                           

Kostnader utøvere og trenere -                           

Utstyr -1 187                     -250 000                     

Andre kostnader -                           -                                

Kostnader utøvere og trenere -                           -                                

Interne overføringer -2 500                     -2 500                          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -3 687                     -261 500                     

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                           -                                

Andre personalkostnader -                           -                                

SUM PERSONALKOSTNADER -                           -                                

 

Avskrivninger driftsmidler -                           -                                

Lokaler -                           

Leiekostnader -14 380                   -9 000                          

Utstyr -                           -                                

Kontorrekvisita, kurs, møte -                           -                                

Reisekostnader -                           -                                

Lisenser -2 822                     -3 000                          

Andre driftskostnader -469                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -17 670                   -12 000                        

DRIFTSRESULTAT 115 508                  -175 500                     

Netto finanskostnader 41                             -                                

ÅRSRESULTAT 115 549                  -175 500                     
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MJØNDALEN IF - Husstyret

Resultatrapport 31.12.2022

Faktisk Budsjett

31.12.2022 31.12.2022

Arrangement og varesalg 37 915                      25 000                  

Kontigent, særavgift -                             -                         

Offentlige tilskudd 57 346                      70 000                  

Mva-kompensasjon 24 304                      10 000                  

Dugnad, lotteri, gaver 11 057                      -                         

Leieinntekter 202 400                    161 500                

Andre inntekter -                             -                         

SUM INNTEKTER 333 022                    266 500                

Arrangement og varekjøp -12 806                     -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 -22 806                     -22 500                 

Lønn/godtgjørelser trenere -                             -                         

Andre personalkostnader -3 555                       -5 000                   

SUM PERSONALKOSTNADER -3 555                       -5 000                   

Avskrivninger driftsmidler -27 000                     -35 000                 

Strøm -109 277                  -110 000               

Andre lokalkostnader og renhold, renovasjon -118 334                  -53 003                 

Leiekostnader -                             -                         

Utstyr -28 447                     -30 000                 

Vedlikehold -71 170                     -100 000               

Kontorrekvisita, kurs, møte, internett -379                          -1 000                   

Markedsføring -8 125                       -5 000                   

Lisenser -                             -                         

Andre driftskostnader -1 114                       -4 000                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -363 846                  -338 003               

DRIFTSRESULTAT -57 184                     -99 003                 

Netto finanskostnader -                             -                         

ÅRSRESULTAT -57 184                     -99 003                 
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MJØNDALEN IF - HUSSTYRET

BALANSE PR. 31.12.2022

31.12.2022 Pr. 31.12.2021 Endring

ANLEGGSMIDLER

Kjøkkeninnredning -                         -                           -                            

Garderober 45 200                   60 300                     -15 100                     

Inventar-utstyr 202 400                 214 300                  -11 900                     

SUM ANLEGGSMIDLER 247 600                 274 600                  -27 000                     

 

OMLØPSMIDLER  

Varer 500                         500                          -                            

Kundefordringer 500                         5 000                       -4 500                       

Forskuddsbetalte kostnader -                         -                           -                            

Bankinnkudd, kontanter o.l. 258 537                 399 472                  -140 935                  

SUM OMLØPSMIDLER 259 537                 404 972                  -145 435                  

 

SUM EIENDELER 507 137                 679 572                  -172 435                  

 

 

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 522 268                 522 268                  -                            

Årets resultat -57 184                  -                           -57 184                     

SUM EGENKAPITAL 465 084                 522 268                  -57 184                     

-                            

GJELD -                            

Kortsiktig gjeld -                            

Leverandørgjeld 42 053                   27 303                     14 749                      

Mellomregning Hovedstyret, andre grupper -                         -                           -                            

Skyldig offentlige avgifter -                         -                           -                            

Påløpte kostnader 130 000                  -130 000                  

SUM KORTSIKTIG GJELD 42 053                   157 303                  -115 251                  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 507 137                 679 572                  -172 435                  
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MJØNDALEN IF - Husstyret

Budsjett 2023

Faktisk Budsjett

pr 31.12.22 Helår 2023

Arrangement og varesalg 37 915                           30 000                

Kontigent, særavgift -                                 

Offentlige tilskudd 57 346                           50 000                

Mva-kompensasjon 24 304                           15 000                

Dugnad, lotteri, gaver 11 057                           

Leieinntekter 202 400                        200 000              

Andre inntekter -                                 

SUM INNTEKTER 333 022                        295 000              

Arrangement og varekjøp -12 806                         -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 -22 806                         -22 500               

Lønn/godtgjørelser trenere -                                 -                       

Andre personalkostnader -3 555                            -5 000                 

SUM PERSONALKOSTNADER -3 555                            -5 000                 

Avskrivninger driftsmidler -27 000                         -27 000               

Strøm -109 277                       -130 000             

Andre lokalkostnader og renhold, renovasjon -118 334                       -70 000               

Leiekostnader -                                 

Utstyr, driftsmateriale -28 447                         -30 000               

Vedlikehold -71 170                         -150 000             

Kontorrekvisita, kurs, møte, internett -379                               -1 000                 

Markedsføring -8 125                            -9 000                 

Lisenser -                                 

Andre driftskostnader -1 114                            -1 000                 

SUM DRIFTSKOSTNADER -363 846                       -418 000             

DRIFTSRESULTAT -57 184                         -150 500             

Netto finanskostnader -                                 -                       

ÅRSRESULTAT -57 184                         -150 500             
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ÅRSBERETNING MIF-HUSET 2022. 

Styret: 

Leder: Jan Roger Lundstad 

Styremedlemmer: Inger Karin Dyngeland, Anne Lise Gommerud (febr. 2022), Harald Hagen, 

Alex Sletten, Liv Østli.  

Møter: Det er avholdt 4 styremøter og et møte med styret og leder av IFO og daglig leder i 

MIF. 

Vedlikehold/drift:  

Defekt hjørnevindu i gangen er skiftet. Kostnad ca. kr. 24.000, 00 eks moms. For øvrig ingen 

større vedlikehold avhengig av ekstern bistand.   

Vårt styremedlem Alex Sletten har for øvrig utført flere vedlikeholdsarbeider: Utvidet 

hjørnerommet ved kjøkkenet (fjernet vegg, flyttet dør og malt), malt gangen inn til kjøkkenet 

og kjøkkentaket, fjernet defekt ventilasjon i taket på kjøkkenet og montert skjemingsplate 

mellom gangen og salen. 

Gulvet i salen er renset og bonet. 

Med virkning fra april engasjerte vi Drammen Renholdspartner AS til å overta den ukentlige 

rengjøring da det fungerte dårlig med renholdere via NAV-prosjektet. 

Eltilsyn avholdt 29. nov. Pålagt opprettelse av internkontrollsystem med oppfølging årlig. 

Aktuelle tiltak: Utskifting av sikringsskap og øvrige utbedringer som festing av kabler. 

Innhentet tilbud på nytt sikringsskap. Kostnaden er estimert til ca. kr. 130.000,00 eks, moms. 

Vil bli utført i 2023. 

Utleie: 

Til dels bra utleie dette året. Utleieinntekt på kr. 200,000,00.  

Faste leietakere er IFO daglig og Line-dans 2 kvelder pr. uke.   

Strek og Stødig låner fortsatt salen av IFO på torsdager når elevene er på skolen. 

MIF-styrets julebord og Mølje-fest ble avholdt. 
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Økonomi: 

Samlet driftstilskudd inkl. KUD-midler beløper seg til kr. 57.346,00 

Regnskapet viser et driftsresultat på - kr. 26.326,00 Jfr. vedlagte regnskap. 

For styret: 

Jan Roger Lundstad (sign) 
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MJØNDALEN IF - HÅNDBALL

Regnskap 31.12.2022

Faktisk Budsjett

31.12.2022 31.12.2022

Reklame og sponsor -                             49 000                  

Kioskinntekter, billetter 86 321                      35 000                  

Særavgift 118 960                    95 000                  

Offentlige tilskudd 138 451                    15 000                  

Mva-kompensasjon 6 945                        10 000                  

Andre salgsinntekter -                             -                         

Dugnad, lotteri, gaver 44 400                      -                         

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter -                             -                         

SUM INNTEKTER 395 076                    204 000                

Dommerkostnader -31 458                     -26 000                 

Arrangement og sponsor -22 140                     -5 000                   

Varekost kiosksalg -15 509                     -20 000                 

Deltageravgift cuper -9 150                       -10 000                 

Kontigent, avgift -57 777                     -45 000                 

Andre salgskostnader, dugnadskostnader -21 500                     

Andre kostnader
Kostnader utstyr -61 285                     -30 000                 

Kostnader utøvere og trenere -515                          

Interne overføringer -10 000                     

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -229 333                  -136 000               

Lønn/godtgjørelser trenere -5 000                       -5 000                   

Andre personalkostnader -6 658                       -15 000                 

SUM PERSONALKOSTNADER -11 658                     -20 000                 

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -69 255                     -52 000                 

Utstyr -267                          

Kontorrekvisita, møte, kurs -4 347                       -10 000                 

Reisekostnader

Lisenser -2 822                       -5 000                   

Andre driftskostnader -4 578                       

SUM DRIFTSKOSTNADER -81 268                     -67 000                 

DRIFTSRESULTAT 72 817                      -19 000                 

Netto finanskostnader 83                              -                         

ÅRSRESULTAT 72 900                      -19 000                 
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MJØNDALEN IF - HÅNDBALL

Balanse pr. 31.12.22

Pr. 31.12.2022 Pr. 31.12.2021 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                     -                        -                    

Inventar -                     -                        -                    

SUM ANLEGGSMIDLER -                     -                        -                    

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                     -                        -                    

Kundefordringer -                     -                        -                    

Andre fordringer -                     -                        -                    

Bankinnkudd, kontanter o.l. 475 178             383 670               91 508              

SUM OMLØPSMIDLER 475 178             383 670               91 508              

 

SUM EIENDELER 475 178             383 670               91 508              

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 389 396             389 396               -                    

Årets resultat 72 900               -                        72 900              

SUM EGENKAPITAL 462 296             389 396               72 900              

 

GJELD  

  

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 1 932                 4 744                    -2 813               

Annen kortsiktig gjeld, lagskontoer 11 717               155                       11 562              

Skyldig offentlige avgifter -                     -                        -                    

Påløpte kostnader/forskudd fra kunder -767                   -10 625                9 858                

SUM KORTSIKTIG GJELD 12 882               -5 726                  18 608              

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 475 178             383 670               91 508              
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MJØNDALEN IF - HÅNDBALL

Budsjett 2023

 

Faktisk Budsjett

31.12.2022 2023

Reklame og sponsor -                             

Kioskinntekter, billetter 86 321                      30 000                  

Særavgift 118 960                    125 000                

Offentlige tilskudd 138 451                    90 000                  

Mva-kompensasjon 6 945                        5 000                     

Andre salgsinntekter -                             

Dugnad, lotteri, gaver 44 400                      20 000                  

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter -                             

SUM INNTEKTER 395 076                    270 000                

Dommerkostnader -31 458                     -45 000                 

Arrangementer og sponsor -22 140                     -130 000               

Varekost kiosksalg -15 509                     -6 000                   

Deltageravgift cuper -9 150                       -25 000                 

Kontigent, avgift -57 777                     -65 000                 

Andre salgskostnader -21 500                     

Andre kostnader -                             
Kostnader utstyr -61 285                     -37 000                 

Kostnader utøvere og trenere -515                          -3 000                   

Interne overføringer -10 000                     -11 000                 

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -229 333                  -322 000               

Lønn/godtgjørelser trenere -5 000                       -                         

Andre personalkostnader -6 658                       -12 000                 

SUM PERSONALKOSTNADER -11 658                     -12 000                 

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -69 255                     -75 000                 

Utstyr, inventar -267                          

Kontorrekvisita, kurs, møte -4 347                       -12 000                 

Reisekostnader -                             

Lisenser -2 822                       -3 000                   

Andre driftskostnader -4 578                       -5 000                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -81 268                     -95 000                 

DRIFTSRESULTAT 72 817                      -159 000               

Netto finanskostnader 83                              -                         

ÅRSRESULTAT 72 900                      -159 000               
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ÅRSBERETNING 

MIF HÅNDBALL 2022 
 

 

MIF håndballstyre og trenerteam 2022 

Fungerende håndballstyre: 
Funksjon Navn Lag 

Leder David Brandt 2014 

Nestleder Camilla Kolstad Opseth 2007-2008 

Kasserer Niklas Lewenhaupt 2009-2010 

Styremedlem Jarle Bråthen 2009-2010 

Styremedlem May Britt Hansen 2007-2008 

Styremedlem Elise Pettersen 2011-2013 

 
Trenere: 

Lag Funksjon Navn 

J2015 Hovedtrener Silje Nysether 

J2014 Hovedtrener Bjørn Elvin 

Hjelpetrener Monica Korsgård 

G2014 Hovedtrener Kristine Solstad-Nielsen 

Hjelpetrener Anne Heidegård 

J2012-2013 Hovedtrener Line Myrvang 

Hjelpetrener Kaja Rikstad 

J2011 Hovedtrener Annette Plym 

Hjelpetrener Jørn Skjolden 

J2009-2010 Trener Jarle Bråthen 

 Trener Ann-Sissel Flatin 

J2007-2008 Trener Camilla Petterson 

Trener Bjørn Mørkassel 
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Styrets arbeidsoppgaver 

Begynnelsen av 2022 var fremdeles preget av Covid og en rekke begrensninger. Fokuset til 

styret har vært å få gjenopptatt «normal drift», sørge for et godt trener- og støtteapparat 

rundt hvert lag, oppgradere utstyrsparken og skape samhold og følelsen av tilhørighet i 

håndballgruppa. Det er inngått en ny 4 årlig avtale med Intersport og Scan Trade for kjøp av 

utstyr og bekledning.   

Styret arrangerte felles sesongavslutning før sommeren for samtlige lag med aktiviteter i 

hallen. Det eldste laget spilte oppvisningskamp mot trenerne, før vi avrundet med pizza og 

utdeling av pokaler til alle utøvere og blomster til trenerne. Til jul ble det arrangert lagvis 

avslutning med økonomisk støtte fra gruppa.   

Fremover er det mye spennende å ta tak i. Håndballforbundet har en rekke gode tiltak, blant 

annet sertifisering av klubber, avkast osv. Vi har fått etablert en dialog med de øvrige 

gruppene i MIF og vi ser at det er flere områder i det administrative arbeidet hvor vi kan dra 

nytte av hverandre. Ettersom vi vokser, ser vi også behov for mer spilletid i hallen. 

Vi ser med stor glede frem til Rubic blir ferdig utviklet, slik at vi kan redusere det manuelle 

arbeidet med å holde medlemslistene oppdatert.  

Det har blitt avholdt 8 styremøter og 2 møter i sportslig utvalg i løpet av året. Styreleder og 

kasserer har representert håndballgruppa på gruppeledermøtene, og styreleder og leder for 

sportslig utvalg har deltatt på dialogmøte med øvrige klubber i regionen. 

 

Overordnet ønsker vi fremdeles å ha fokus på: 

- Legge til rette for fortsatt god stabil økonomisk drift 

- Redusere/utsette frafall av spillere 

- Skape klubbfølelse og gode rollemodeller på tvers av lagene 

- Vurdere enkelte målrettede tiltak for å bidra til mangfold og inkludering 

 

Rent konkret vil vi arbeide med følgende oppgaver fremover: 

- Bygge videre på aktiviteten i Sportslig Utvalg 

- Håndballskole for 2016-kullet 

- Mer halltid 

- Sosial avslutning for hele gruppen 

- Sørge for en klarere fordeling av ansvarsområder/rutiner 
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MIF håndballs årsmøte avholdes på MIF-huset onsdag 15. februar 2023.  

 

Gruppestørrelse og aldersfordeling 
MIF håndball har følgende gruppestørrelse og aldersfordeling pr. 31.12.22: 

Årskull Antall utøvere 

J2015 10 utøvere 

J2014 9 utøvere 

G2014 10 utøvere 

J2012-2013 13 utøvere 

J2011 14 utøvere 

J2009-2010 13 utøvere 

J2007-2008 15 utøvere 

Til sammen 84 utøvere totalt (økning fra 61 i 2021) 

 

Sportslig og sosiale aktiviteter i MIF håndball 

 
Her følger en oppsummering av året fra de respektive lagene.  
 

Håndballskolen 

2015 

Det har vært stabilt på trening, med 10 spillere som mer eller mindre har vært med siden 

oppstart i fjor (februar 2022). Ei jente slutter til sommeren grunnet flytting og ei har gitt 

uttrykk for å slutte etter endt sesong. Vi har vært i samtale med en forelder for 2016- kullet 

som ønsker å starte opp treninger sammen med 2015 frem til de blir nok spillere til å 

etablere eget lag. Dette stiller vi oss positive til. Vi har stilt ett lag på samtlige turneringer 

siden september med unntak av siste turnering i januar hvor vi for første gang stilte med to 

lag. Det ble en suksess da alle barna fikk mer spilletid. Dette vil vi fortsette med. Det har 

vært en god sportslig utvikling og barna har lært mye om håndball, regler, spilleforståelse og 

lagspill. 

Det har blitt rekruttert en ekstra trener som er storesøster til en av jentene på laget. Vi 

håper hun blir med videre da det blir mer flyt og progresjon i treningene med to trenere. 

2014 

2014-kullet har hatt et fint tilsig av nye spillere, og har p.t. det eneste rene guttelaget i 

håndballgruppa. Frem til sommeren hadde gutte- og jentelaget felles trenere og lagleder, 

men ved oppstart på høsten fikk lagene egne trenere og lagledere. Lagene trener samtidig, 

og trenerne og laglederne har et godt samarbeid på tvers. 2014-kullet har stilt lag på 
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samtlige turneringer i 2022, ofte med et rent guttelag, et rent jentelag og et mix lag for å få 

mest mulig spilletid. 

Lagene har fått inn dyktige trenere med bred håndball- og idrettserfaring, og fokus har vært 

å få på plass grunnleggende håndballferdigheter. Det er godt oppmøte, og svært god 

stemning på treningene.  Spillerne viser en flott utvikling, og det er hyggelig å se at 

forståelsen for spillet er økende. 

2014-kullet gleder seg veldig til å delta på sin første cup, Vestfossen cup, hvor det er meldt 

på 2 guttelag og 2 jentelag.   

2012-2013 

I vårsesongen trente og spilte jenter 2012/2013 sammen med 2011 kullet. Januar ble 

påvirket av nedstenging, men i februar var kretsen i gang med barneturneringer. Laget fikk 

spilt turnering i februar, mars og april. 

Vi avsluttet vårsesongen med 8 spillere, 7 jenter og 1 gutt. 

Vi har fortsatt å trene sammen med 2011-laget i høstsesongen. I løpet av høsten har det 

kommet med flere spillere og det har vært en spillergruppe på rundt 25 stykker på flere 

treninger. Vi opplevede at det var utfordrende med så mange spillere på trening og valgte og 

dele gruppen noen uker i desember. Minuset med det var at det kun var 1 time trening i 

uken på spillerne. Totalt var det 11 spillere på jenter 2012/2013 når vi tok juleferie. 

Gjennom høstsesongen har vi vært med på 4 barnehåndballturneringer. I de to første 

turneringen meldte vi på et lag, men etter hvert som vi ble flere spillere på laget så meldte vi 

på to lag i de to siste turneringene. Vi har ikke hadde fast deling på de to lagene, men latt 

alle spille med alle. Det har fungert godt og spillerne har da fått mye spilletid. Vi opplever at 

spillerne opplever mestring og synes det er gøy og spille kamp. 

Vi har sett stor utvikling igjennom sesongen. Spillerne har blitt tøffere på banen og 

håndballferdighetene har utviklet seg. Vi har spillere fra tre forskjellige skoler og to 

forskjellige årstrinn og de har blitt godt kjent på tvers av skolene og de viser stor glede på 

hverandres vegne. 

Fokuset på trening gjennom høsten har vært ballkontroll, pasninger og samspill. Vi fortsetter 

å jobbe med det, men også legge fokus på skudd og keeperspill. 

I 2023 ser vi at det fortsetter å komme nye spiller, og vi er nå oppe i 14 stykker, 12 jenter og 

2 gutter. Vi planlegger å delta på de barneturneringen som kretsen har hver måned og 

vurderer å melde laget på en cup i vår. 

Kretsen gir ikke adgang til å ha dispensasjon for guttespillere etter denne sesongen, så slik 

statusen er nå så er det ikke lenger et spilletilbud i klubben til våre to guttespillere når 

vårsesongen er over. 
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Aktivitetsserien 

2011 

Ved starten av 2022 var det seks jenter i 2011-kullet. Utover våren økte det til ni. Laget 

trente sammen med 2012/2013-kullet. I løpet av høsten økte antall spillere videre til 14, og 

siden 2012/2013-kullet også økte, ble det etter hvert behov for å dele treningene i to lag. Fra 

midten av november var det opptil 28 barn på samme trening, og da delte man lagene på de 

siste treningene før jul. Dette ble et problem pga. manglende halltid. Da lagene ble delt, ble 

det kun en trening på en time på hvert av lagene i uka. 

Ved starten av året var det tre trenere totalt på 2011-2013, men fra høsten fikk vi med en 

trener til på 2011-kullet, slik at det nå er to trenere på hvert kull (fire trenere totalt). I tillegg 

har lagleder på 2012/2013 hjulpet til på mange av treningene. 

2011-laget var på barnehåndball-turneringer i februar, mars og april. Fra høsten spiller laget i 

Aktivitetsserien, og har spilt kamper hver måned høsten 2022. 

Vi har fortsatt fokus på det sosiale, og at det skal være gøy på trening. Samtidig har vi økt 

fokus på kamptrening, og trening på f.eks. bytter, frikast, og skuddtrening. Det har vært 

veldig godt oppmøte på treningene, spesielt på høsten. Det er godt miljø i gruppa, og god 

stemning på treningene. Vi merker også god progresjon på ferdighetene. Det vil nok være en 

fordel for 2011 å ha egne treninger, men vi avventer noe, siden det fra nyttår 2023 har vært 

lavere oppmøte igjen, både på 2011 og 2012/2013. Dette kan ta seg opp igjen, og da må vi 

finne andre løsninger i forhold til halltid. 

Vi kommer nok til å fokusere mer på strategi og formasjoner fremover, kanskje ha mere 

faste plasser på banen. Vi merker at det er svært nyttig med kamper, å møte andre lag med 

kanskje andre spillemåter enn vi er vant til. Vi må fortsatt trene mere på skudd og 

angrepsspill.  

Forsvarsspillet har blitt veldig bra! Det hadde vært en fordel å ha 2-3 som ønsker å være 

keeper. 

2009-2010 

Vi startet året med 12 jenter, og avsluttet året med de samme 12. Disse var fordelt på 11 

2009 modeller og en fra 2010. 

Vi var med i vårserien, B nivå. Dette var siste runde med kamper uten registrert resultat eller 

tabell. 

Vi var med i Vestfossen cup i april, hvor jentene var fornøyde med både kamper og sosiale 

tilstelninger. 

Høstsesongen var vi endelig klare for skikkelig seriespill, med resultater og tabell, noe 

jentene syntes var skikkelig stas. Sportslig så klarer vi oss greit på B-nivå, selv om det endte 

med tap i flesteparten av kampene. Jentene har hatt en veldig positiv utvikling på det 

sportslige planet. 
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Selv om vi ble sist i serien så viser jentene at de har potensiale i enkelt kamper. 

Vi har på trenersiden vært veldig stabile med så å si 100% fremmøte fra begge trenerne hver 

trening. Kjetil har vært innom på ett på ett par treninger for å utvikle målvakter. 

Vi har vært med på SPU i regi av regionen på høstsesongen, disse øktene blir fordelt på 

jentene. Tror de syntes det er veldig stas. 

Året 2022 be avsluttet med bowling og pizza, helt uten mobiltelefon. 

2007-2008 

Laget har i 2022 bestått av 15-19 jenter født i 2007 og 2008. Starten av 2022 var preget av 

noe covidrestriksjoner. Heldigvis minsket smitten seg i februar og både treninger og kamper 

gikk som normalt etter dette. Som følge av dette ble serien ferdigspilt noe seinere i april enn 

den pleier. I april deltok laget på Vestfossen Cup, om de ikke vant alle kampene så vant de i 

alle fall teambuildingskonkurransen i forkant av kampene. Her var premien 

karaokemikrofon! Laget spilte også i beachhåndballserien på forsommeren. Både vår og høst 

har laget vært påmeldt i B-serien.  Høstsesongen endte vi sist på tabellen, etter å ha hatt litt 

stang ut i mange jevne kamper. Allikevel har jentene hatt en fin utvikling, både individuelt og 

som lag. 

 I august var det endelig klart for cup i Kristiansand igjen. Cup’n hadde laget nytt opplegg for 

denne aldersgruppen, så på årets cup bodde de på hotell i Kristansand by og hadde kampene 

sine i en hall i nabobygget. Lørdag var det pizza og badeland disko som sto på programmet. I 

høstsemesteret har 4 spillere hospitert hos Hokksund IL og en av disse spillerne er på 

kretslaget for denne aldersgruppen. Gjennom året har laget spillermessig hatt en stabil stall. 

2 spillere har avbrekk, noe som gjorde at laget på tampen av året sto uten keeper, men 

heldigvis har en tidligere keeper på laget tatt oppgaven for vårsemesteret i 2023. På trener 

siden så har Bjørn og Camilla vært stabile, men Camilla har ytret at hun ønsker at jentene 

skulle få en ekstern trener, for å få enda mer utvikling enn det foreldretrenerne kan gi. Kjetil 

har vært noe inne som keepertrener. 

2022 ble avsluttet med paintball og pizza som et sosialt tiltak. 

Treningsforhold/baneforhold  

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

til antall treningsgrupper og antall utøvere er dette marginalt, og flere lag har ytret behov 

om mer treningstid i hallen. Som i fjor har enkelte lag måtte dele hallen i deler av 

treningstiden, noe som påvirker hvilke treningsøvelser man kan utføre og gir således noe 

redusert treningsutbytte. De to eldste lagene har i tillegg hatt styrketrening i gymsalen på 

Mjøndalen skole på onsdager.  
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Økonomi 

Ved budsjettering for 2022 var det fremdeles en rekke Corona restriksjoner i samfunnet, noe 

som medførte at det var vanskelig å forutse aktivitetsnivået og dermed inntekter og 

kostnader. Håndballgruppa har hatt betydelige høyere inntekter enn budsjettert. Dette blant 

annet da håndballskolen fikk tildelt 4 turneringer mot budsjetterte to, vi har fått mer i 

utstyrsstøtte enn forventet, samt at det har blitt gjennomført en dugnad. Dette har gitt rom 

for å sponse trenere med treningsdresser, vi har oppgradert utstyrsparken og kjøpt inn sårt 

tiltrengte draktsett.  

Håndballgruppa har en svært god økonomi og har gått med betydelige overskudd i flere år. 

Det er derfor ønskelig å gi de ulike lagene et tilskudd pr utøver som kan brukes slik årsmøtet 

i håndballgruppa selv fastsetter. Tilskuddet skal benyttes til aktiviteter knyttet til håndball. 

Dette kan f.eks. være å leie inn en profesjonell trener for å kjøre noen av treningene eller 

brukes som tilskudd når laget skal på cup. Tilskuddet til utøverne medfører et budsjettert 

underskudd i regnskapet for år 2023. 

Det skal være en lav økonomisk terskel for å bli med på håndball, og vi vil derfor videreføre 

kontingenten på samme nivå som for år 2022. Hvis det vil oppstå et behov for mer inntekter 

i år 2022, må styret vurdere om det skal arrangeres en dugnad for å ivareta dette. 

Sammenlignet med mange andre lagidretter, har håndballen en lav kontingent (særavgift). 

 

Særavgifter 
For 2022 har vi hatt følgende treningsavgifter i MIF Håndball, i tillegg til medlemskontingent i 

MIF: 

Håndballskolen (født 2011 og yngre)  1.500,- 

Seriespill (født 2010 og eldre)   2.500,- 
 

Halv kontingent for søsken (eldste betaler full). 

Ingen kontingent for barn av trenere og styreleder. 

Halv kontingent for barn av styremedlemmer, lagleder og dommeransvarlig. 

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

Dommere og dommerutviklere 

I året 2022 har det vært mye positiv utvikling når det gjelder dommere. Det ble i januar 

gjennomført barnekamplederkurs for 2007 kullet med 9 deltakere. Alle var med og dømte på 

klubbens barnekamp arrangementer på våren og flere dømte kamper for Konnerud på deres 

turnering. I tillegg dømte våre barnekampledere på Glass Cup i Drammen.  

Barnekamplederne ble fulgt godt opp av dommerutvikler, Marianne Halstenrud Bergene 

som har fulgt dem siden de fikk opplæringen. 

I starten av høstsesongen ble det gjennomført dommermøte med pizza som er med på å 

skape et miljø blant barnekamplederne. På møtet ble det avklart hvem som har lyst til å 
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fortsette og eventuelt sikte seg inn mot dommer 1 kurs. Utover høsten ble det dømt J11 

kamper for klubben og det ble bidratt med dømming for IBK, Sigdal med flere for å 

opprettholde den praktiske erfaringen. 

Rett før jul var barnekamplederne invitert på toppkamp i 1 divisjon mellom Glassverket og 

Storhamar for å få inntrykk av hvordan dommerne jobber i senior kampene. Etter kampen 

ble det tid til en sosial pizza kveld og en avklaring av videre løp for 07 jentene.  

I tillegg til de nyutdannede barnekampledere, har klubben også 2-3 fra 2004 kullet som 

fortsatt stiller opp samt en svært erfaren dommer som kom til klubben høsten 2022. Hayri 

Kilinc dømmer både ungdom og voksne, og sikrer dermed at MIF bidrar inn i 

dommerarbeidet i regionen. 

I 2023 er planen å gi tilbud til 08 og eventuelt 09 årgangen når det er avklart om det blir 

barnekamp arrangementer for MIF samt å gi muligheten for opptil 6 fra 04/07 kullet å 

gjennomføre dommer 1 utdanningen. 

Dommeransvarlig har deltatt på kretsens møter. På høstens møte var også dommerutvikler 

til stede. Dette er svært nyttig for å skape gode relasjoner med klubbene rundt oss. 

Dommeransvarlig MIF: Marit Nielsen 

Dommerutvikler MIF: Marianne Halstenrud Bergene 

 

Nytt styre i MIF håndball 2023/2024 

Stilling  Navn  Periode  Lag  
Leder  Marita Kristiansen 1 år  2014 
Kasserer  Niklas Lewenhaupt  1 år  2009-2010  
Styremedlem  Jarle Bråthen  1 år  2009-2010  
Styremedlem  Camilla Kolstad Opseth 1 år  2007-2008 
Styremedlem  Lena Albrigtsen 1 år  2012-2013 
 

Styret vil gjerne takke spillere, trenere og øvrig støttepersonell for flott innsats, og rette en 

ekstra stor takk til Ann-Sissel og Bjørn. 

 

Mjøndalen, 15. februar 2023 

Styret i MIF Håndball  
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MJØNDALEN IF - JUDO

Resultatregnskap 31.12.22

Faktisk Budsjett

31.12.2022 2022

Sponsor -                             -                         

Arrangement -                             -                         

Kontingent, særavgift 21 000                      30 000                  

Offentlige tilskudd 17 768                      -                         

Mva-kompensasjon 2 187                        -                         

Andre salgsinntekter -                             

Dugnad, lotteri, gaver -                             5 000                     

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter 7 571                        -                         

SUM INNTEKTER 48 526                      35 000                  

 

Arrangement og sponsor -                             

Kontigent, avgift -7 365                       -6 000                   

Andre salgskostnader -                             

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         
Andre kostnader, utstyr -11 691                     -4 000                   

Kostnader utøvere og trenere -                             -                         

Interne overføringer -2 500                       -                         

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -21 556                     -10 000                 

Lønn/godtgjørelser trenere -2 000                   

Andre personalkostnader -2 224                       -                         

SUM PERSONALKOSTNADER -2 224                       -2 000                   

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -21 012                     -20 000                 

Utstyr -3 758                       -                         

Kontorrekvisita, kurs -                             -                         

Markedsføring -2 459                       -                         

Lisenser -2 822                       -2 822                   

Andre driftskostnader -1 230                       -                         

Mva-kompensasjon -                             -                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 280                     -22 822                 

DRIFTSRESULTAT -6 534                       178                        

Netto finans 20                              -                         

ÅRSRESULTAT -6 514                       178                        
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MJØNDALEN IF - JUDO

Balanse pr 31.12.2022

Pr. 31.12.2022 Pr. 31.12.2021 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                     -                        -                    

Inventar -                     -                        -                    

SUM ANLEGGSMIDLER -                     -                        -                    

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                     -                        -                    

Kundefordringer -                     -                        -                    

Andre fordringer -                     -                    

Bankinnkudd, kontanter o.l. 108 083             115 438               -7 355               

SUM OMLØPSMIDLER 108 083             115 438               -7 355               

 

SUM EIENDELER 108 083             115 438               -7 355               

 

 

  

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 115 438             115 438               -                    

Årets resultat -6 514                -                        -6 514               

SUM EGENKAPITAL 108 924             115 438               -6 514               

-                    

GJELD -                    

-                    

KORTSIKTIG GJELD -                    

Leverandørgjeld -                     -                        -                    

Mellomregning grupper i MIF -                     -                        -                    

Skyldig offentlige avgifter -                     -                        -                    

Påløpte kostnader -841                   -                        -841                  

SUM KORTSIKTIG GJELD -841                   -                        -841                  

-                    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 108 083             115 438               -7 355               
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MJØNDALEN IF - JUDO

Budsjett 2023

 

Faktisk Budsjett

31.12.2022 2023

Sponsor -                             -                         

Arrangement -                             -                         

Kontingent, særavgift 21 000                      40 000                  

Offentlige tilskudd 17 768                      14 000                  

Mva-kompensasjon 2 187                        -                         

Andre salgsinntekter -                             -                         

Dugnad, lotteri, gaver -                             -                         

Leieinntekter -                             -                         

Andre inntekter 7 571                        -                         

SUM INNTEKTER 48 526                      54 000                  

 

Arrangement og sponsor -                             -                         

Kontigent, avgift -7 365                       -6 000                   

Andre salgskostnader -                             -                         

Deltageravg cup -                             -5 000                   
Andre kostnader, utstyr -11 691                     -                         

Kostnader utøvere og trenere -                             -5 000                   

Interne overføringer -2 500                       -2 500                   

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -21 556                     -18 500                 

Lønn/godtgjørelser trenere -                             -5 000                   

Andre personalkostnader -2 224                       -                         

SUM PERSONALKOSTNADER -2 224                       -5 000                   

Avskrivninger driftsmidler -                             -                         

Lokaler -                             -                         

Leiekostnader -21 012                     -21 000                 

Utstyr -3 758                       -2 500                   

Kontorrekvisita, kurs -                             -                         

Markedsføring -2 459                       -                         

Lisenser -2 822                       -2 822                   

Andre driftskostnader -1 230                       -1 166                   

Mva-kompensasjon -                             -                         

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 280                     -27 488                 

DRIFTSRESULTAT -6 534                       3 012                     

Netto finans 20                              -                         

ÅRSRESULTAT -6 514                       3 012                     
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ÅRSBERETNING 

MIF JUDO 2022 
 

 

Styret 

Leder:      Roger Danielsen 

Økonomi/Rubic:    Tom Eriksen     

Styremedlem:    Rune Jensen 

Styremedlem:    Jostein Wekre (fra august) 

 

Styrets arbeidsoppgaver 

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

Endelig har klubben fått gjennomført et tilnærmet normalt år mht treninger. Vi 

fikk på plass ny hovedtrener ved starten av året, Rune Jensen (tidligere aktiv 

utøver i Krokstad Judoklubb). Rune har gjennom året gjort en fremragende 

innsats for klubben. Han har vært trener for 2 partier – ett for ferske utøver og 

ett for viderekommende utøvere. 

Tom Eriksen har hatt ansvar for medlemsregistrering, fakturering og Rubic.  

Styret har forsøkt å knytte til seg flere ressurspersoner gjennom året. Jostein 

Wekre har fra høsten vært med i styret, og han har også en rolle som 

hjelpetrener i klubben. Stian Lein har sagt seg villig til å bidra i styret fremover.  

Roger Danielsen har representert MIF Judo på MIF’s Gruppeledermøter i 2021. 

Styret har brukt tid på å etablere en trygg og god klubb-kultur. Det er også lagt 

ned arbeid i å få flere utøvere til å delta på stevner.  
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Sportslig aktivitet 

Vi har hatt 2 partier gjennom hele 2022. Begge partier har hatt 2 teninger pr 

uke. 

Gruppen hadde ved utgangen av året ca. 30 aktive/betalende medlemmer, 

fordelt på de 2 nevnte partier (nybegynner og viderekommende).  

Medlemstallet er dermed kraftig økende.  

I november ble det avholdt gradering. 8 stolte utøvere fikk da ny beltegrad. Det 

er planlagt for 2 graderinger i 2023. 

Deltakelse på stevner 

Caroline Danielsen har representert klubben på 2 ØstlandsCup-stevner i 2022. 

Caroline deltar i Para-klassen. Hun representerte også klubben i NM, hvor hun 

oppnådde en sølvmedalje. 

 Vi har også hatt utøvere med på Jubapool-stevne arrangert av Jippon 

judoklubb (stevne for nye utøvere uten vekt på resultat). 

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. 

Økonomi 

Økonomien i gruppa anses som god. Resultat 2022 omtrent som budsjettert, et 

lite underskudd kan tilskrives innkjøp av en del utstyr som ikke fullt ut er 

videresolgt/betalt for. 

Kostnadssiden har vært preget av forsiktighet.  

Vi forventer noe høyere kontingentinnbetaling i 2023, men også noe mer 

utgifter grunnet høyrere aktivitet. Vi budsjetterer derfor med et resultat i 

tilnærmet balanse. 

Strategiske planer 

Trenersituasjonen vår er nå relativt god med 1 hovedtrener og 1 hjelpetrener. 

Men vi er fortsatt sårbare på trenersiden, så styret vil fortsette arbeidet med å 

rekruttere flere kvalifiserte trenere.  

Rekruttering av nye utøvere «ved behov». Gitt dagens trener-situasjon og 

medlemsmasse, er det ikke plass til flere utøvere ved inngangen til året. 
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Det vil fortsatt være et mål for klubben å tilby et eget Para-parti, men dette 

betinger at vi klarer å få på plass ytterligere kvalifiserte trenere gjennom året. 

Motivere til frivillighet og engasjement fra foreldre. Vi har et mål om å bygge et 

inkluderende og trygt klubb-miljø. Vi ønsker også å øke deltakelsen på 

judostevner i regionen for klubbens utøvere. Dette arbeidet er allerede i gang, 

og vi er ganske sikre på at klubben vil bli godt representert på stevner i 

østlandsområdet i 2023. 

Avslutning 

2022 har vært et meget godt år for klubben. Medlemsmassen har økt kraftig. 

Ved utgangen av året er vi ca 30 aktive utøvere. Vår nye trener har rekruttert 

en del fra sitt barns skolemiljø og vi har hatt god respons på «flyers» ved 

skolestart i augsut. Vi har også hatt gleden av å ta imot nye utøvere som har 

kommet til Norge som flyktninger grunnet krigen i Ukraina. 

Styret ser lyst på klubbens situasjon inn i et nytt år. Økt deltakelse på stevner 

og å holde medlemstallet omtrent på dagens nivå er hovedmålene for 2023. 

 

Valgliste 

MIF Judo legger frem følgende valgliste for årsmøtet: 

 

Roger Danielsen, leder 

Tom Eriksen, økonomi 

Rune Jensen, styremedlem 

Jostein Wekre, styremedlem 

Stian Lein, styremedlem 
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Mjøndalen I.F, Ski

PR 31.12.2022

Faktisk Budsjett

 31.12.2022 år 2022

Reklame og sponsor 173 300                        185 000                        

Kioskinntekter 51 056                          90 000                          

Påmeldingsavgifter egne arrangement 82 197                          130 000                        

Kontingent, særavgift 94 375                          75 000                          

Offentlige tilskudd + prosjekter 213 681                        50 000                          

Mva-komp 20 258                          16 000                          

Andre salgsinntekter -                                 -                                

Dugnad, lotteri, 50 000                          

Gaver -                                 

Leieinntekter 95 479                          105 000                        

Andre inntekter -                                 

SUM INNTEKTER 730 346                        701 000                        

 

Arrangement og sponsor -43 912                         -30 000                         

Varekost kiosk -30 958                         -40 000                         

Deltageravgift, team Drm -38 645                         -135 000                      

Kontingent, krets o.l. -4 500                           -50 000                         

Andre salgskostnader -                                  

Kostnader utstyr -60 788                         -40 000                         

Andre kostnader -                                 

Interne overføringer HS -10 000                         -10 000                         

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -188 802                       -305 000                      

Lønn/godtgjørelser trenere -152 608                       -130 000                      

Andre personalkostnader (div samling/gaver) -11 089                         -15 000                         

SUM PERSONALKOSTNADER -163 696                       -145 000                      

 

Avskrivninger -                                 -                                

Lokaler, strøm, renovasjon og renhold -62 827                         -90 500                         

Leiekostnader -14 000                         -9 000                           

Utstyr, inventar, driftsmat. -78 220                         -30 000                         

Vedlikehold -3 785                           -100 000                      

Kontorrekvisita, kurs, møte -2 985                           -3 000                           

Reisekostnader -145 290                       -110 000                      

Markedsføring -                                 -                                

Lisenser -2 822                           -                                

Andre driftskostnader -3 967                           -4 000                           

SUM DRIFTSKOSTNADER -313 896                       -346 500                      

DRIFTSRESULTAT 63 951                          -95 500                         

 

Netto finanskostnader 234                                -                                

ÅRSRESULTAT 64 185                          -95 500                         
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MJØNDALEN IF - SKI

Balanse pr 31.12.22

Pr. 31.12.2022 Pr. 31.12.2021 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Garderobeanlegg -                     -                        -                           

Lysløype -                     -                        -                           

Inventar -                     -                        -                           

SUM ANLEGGSMIDLER -                     -                        -                           

 

OMLØPSMIDLER  

  

Varer -                     -                        -                           

Kundefordringer 68 750               13 125                  55 625                     

Andre fordringer -                     -                        -                           

Bankinnkudd, kontanter o.l. 1 240 887          1 251 802            -10 915                    

SUM OMLØPSMIDLER 1 309 637          1 264 927            44 710                     

 

SUM EIENDELER 1 309 637          1 264 927            44 710                     

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 1 201 674          1 201 674            -                           

Årets resultat 64 185               -                        64 185                     

SUM EGENKAPITAL 1 265 860          1 201 674            64 185                     

 

GJELD  

 

LANGSIKTIG GJELD  

Lån lysløype -                     -                        -                           

SUM LANGSIKTIG GJELD -                     -                        -                           

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 33 850               26 789                  7 061                       

Annen kortsiktig gjeld -                     -                        -                           

Skyldig offentlige avgifter 23 436               26 464                  -3 028                      

Påløpte kostnader -13 508              10 000                  -23 508                    

SUM KORTSIKTIG GJELD 43 778               63 253                  -19 475                    

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 309 638          1 264 928            44 710                     
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Mjøndalen I.F, Ski

Budsjett 2023

Faktisk Budsjett

31.12.2022 2023

Reklame og sponsor 173 300                           175 000                                       

Kioskinntekter 51 056                             90 000                                         

Påmeldingsavgifter egne arrangement 82 197                             130 000                                       

Kontigent, særavgift 94 375                             85 000                                         

Offentlige tilskudd 213 681                           150 000                                       

Mva-komp 20 258                             16 000                                         

Andre salgsinntekter -                                   

Dugnad, lotteri -                                   

Gaver -                                   

Leieinntekter 95 479                             95 000                                         

Andre inntekter -                                   

SUM INNTEKTER 730 346                           741 000                                       

 

Arrangement og sponsor -43 912                           -30 000                                       

Varekost kiosk -30 958                           -40 000                                       

deltageravgift, (Team Drm ex satsing) -38 645                           -90 000                                       

Kontingent, krets o.l. -4 500                              -5 000                                          

Andre salgskostnader -                                   

Kostnader utstyr -60 788                           -40 000                                       

Andre kostnader -                                   

Interne overføringer -10 000                           -10 000                                       

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -188 802                         -215 000                                     

Lønn/godtgjørelser trenere -152 608                         -160 000                                     

Andre personalkostnader -11 089                           -15 000                                       

SUM PERSONALKOSTNADER -163 696                         -175 000                                     

 

Avskrivninger driftsmidler -                                   -                                               

Lokaler, strøm, renovasjon og renhold -62 827                           -90 000                                       

Leiekostnader, baner, hall -14 000                           -9 000                                          

Utstyr, inventar og driftsmatr. -78 220                           -30 000                                       

Vedlikehold -3 785                              -45 000                                       

Kontorrekvisita, kurs, møte, internett -2 985                              -3 000                                          

Reisekostnader -145 290                         -170 000                                     

Markedsføring -                                   

Lisenser -2 822                              

Andre driftskostnader -3 967                              -4 000                                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -313 896                         -351 000                                     

DRIFTSRESULTAT 63 951                             -                                               

 

Netto finans + ekstraordinære poster 234                                  -                                               

ÅRSRESULTAT 64 185                             -                                               
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SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2022 
 

 

1. SKIGRUPPAS STYRE 

 

Leder:     Eivind Rørhuus-Øie 

Nestleder:    Jørn Andre Haug 

Sekretær:    Heidi Wam-Klem 

Kasserer:    Jon-Christian Hval 

Styremedlem    Ingunn Ryghseter 

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 

     Bente Iversen Bergh 

     Halvard Vik 

     Monica Korsgaard 

     Ingvild.Marie Haug  
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2. STYRETS ARBEIDSOPPGAVER 

 

Det har i løpet av 2022 vært avholdt 3 styremøter og ett foreldremøte.  

Eivind Rørhuus-Øie har representert gruppa på gruppeledermøte.  

Vi arrangerte Terrengløp på MIF Hytta 28.august  med 78 deltagere i 3 forskjellige løypelengder i 

Mjøndalsskauen. Noe mindre deltakelse enn året før, men vi satser igjen i 2023. 

 

3. SPORTSLIG AKTIVITET 

 

Skigruppen i MIF har vært aktive gjennom hele året og har pr dagsdato 33 blant de minste og 24 fra 

12år. 

Gruppen fikk avviklet ca. 100 felles treninger dette året. De aktive har deltatt i lokale og nasjonale 

konkurranser og levert god innsatts så vel som gode resultater i både konkurranse og trening. 

 

Norges Cup og Norsk Mesterskap 

Vi er veldig stolte over å kunne si at vi var den klubben med flest utøvere fra Buskerud i NC dette året, 

vi hadde med 9 utøvere. 

 

I NC og NM fikk vi noen gode prestasjoner: 

Sander Werket Haug M17 leverte meget godt gjennom året med følgende plasseringer: 39-27-22/30-

12-17/22-21. 

Videre så deltok følgende løpere med disse plasseringene: 

Tirill Ness Iversen K17: 17-58/55-60 

Jonas Mile M18:110-114/92-87-76/100-93. 

Markus Mile M18: 125-127-93/106-102-101/118-116. 

Ole Andreas Draugsvoll Holm M18: 121-127. 

Kristoffer Nørholm Lae M18: 118-124/102-104/124. 

Andreas Røkeberg Stranden M17: 105/98-104-102/127-121. 

Sofie Torvet K19/20:  

 

På Hovedlands rennet som gikk i Holmenkollen hadde vi med 4 utøvere som fikk følgende resultater: 

Emilie Rustand Rørhuus-Øie J15: 48 og 41. 

Iselin Werket Haug J15: 146 og 104. 
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Isak Draugsvoll Holm G15: 147 og 165. 

Embrik Åsen G15: 163 og 161. 

 

Kretsmesterskap. 

MIF fikk i år 3 kretsmester titler fordelt på to jenter, Tirill Ness Iversen i J18 og Sunniva Vik i J13. 

Sunniva Vik tok hjem 2 titler og Tirill 1 tittel. Det ble også medaljer til Sander Werket Haug og Emilie 

Rustand Rørhuus-Øie, Sander med sølv og Emilie med sølv og bronse. 

Totalt deltok det 10 løpere 13 år og oppover i KM. 

 

Gruppen jobber godt for å utvikle seg og tar hele tiden skritt i riktig retning. 

Det er viktig for gruppen å holde på utøverne lengst mulig i en idrett som krever mye, ved utfordring 

og godt miljø har vi lykkes bra.   

 

4. ARRANGEMENTER: 

 

Aug:  Terrengløp på MIF Hytta 

Nov:  Snøsamling på Vestlia, Geilo 

 

5. TRENINGSFORHOLD, BANER O.L. 

 

Vinteren 2021/2022 har vært en fantastisk dårlig snøvinter. Tross dette, så har skiføret på MIF Hytta 

vært ganske bra gjennom hele sesongen. Vi har stort sett avviklet alle treninger i lysløypa på MIF 

Hytta. For å bøte på for lite snø, stilte Isachsen og Stian Portaas med lastebilar og kjørte opp 750m3 

med snø fra Vassenga. Dette gjorde dei gratis ☺ 

 

Med ekstra tilskudd av Vassengasnø, så kunne vi arrangere Onsdagsrenn og Mjøndalsrennet. Dette 

hadde ikkje gått uten. 

6. SOSIALE AKTIVITETER 

 

• Felles kveldsmat etter trening annenhver Torsdag i løpet av høsten 

• Snøsamling på Vestlia Resort i november med ca. 60 deltakere. Ekstra hyggelig at mange nye 

rekrutter deltok denne gangen. 
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7. ØKONOMI 

 

Inntekten til skigruppa har vært ok. En del mindre på kioskinntekter, da en snøfattig vinter bidro meget 

til inntektsfall. Strømkostnadene har skutt i været, noe vi merket godt da teleoperatørene som leier på 

MIF Hytta ikke betalte nok i strøm. Men etter mye om og men, så har dette rettet seg. Mangler å 

fakturere for oktober tom. Desember, så totalresultatet bør da være bedre enn det er. Dette får vi på 

2023. En faktur for bra resultat, er midler fra Sparebanken Øst. Desse gir oss større handlingsrom mtp. 

Investeringer av utstyr som kommer alle utøvere tilgode. 

 

Særavgift for sesongen har vært: 

7-12 år  kr 900.- 

13-16 år kr 1875.- 

17år-senior kr 3000.- 

Turløpere kr 600.- 

 

Total har  50 løst særavgift for sesongen 2022/23. Det er 6 mindre enn året før.  

8. STRATEGISKE PLANER FOR MIF SKI 

 

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! Vi har de siste 4-årene ikke hatt frafall i den eldste gruppen ☺. 

 

Kvalitet på gjennomføring av treninger har blitt styrket vhj ekstra treninger blant de eldste og noen 

ekstra samlinger. En ekstra trener har og vært med for å passe på de som kommer opp fra 

rekruttgruppa til mellomgruppa. Etter at Team Drammen ble lagt ned, har vi gitt det samme tilbudet til 

våre løpere. Dette har ført til ekstra kost, men vi har klart å dekke dette inn. 

 

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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9. AVSLUTNING: 

Sportslig så er MIF Ski en bredde klubb. Vi har ikke toppene, enda. Vi har flere mange aktive juniorer, 

men uten frafall i mellomgruppa!. Vi har ingen aktive seniorer, 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 er en super gjen som trives å trene sammen 

å bygge hverandre opp. 

 

Mjøndalen, den 17.02.2023 

MIF skigruppe 

Eivind Rørhuus-Øie     Geir Olsen 

Leder       Hovedtrener 
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Mjøndalen I.F, Turn

pr.31.12.2022

 pr.31.12.2022 Budsjett 2022

Reklame og sponsor -                           -                                 

Arrangement 32 374                    10 000                           

Særavgift 91 352                    200 000                         

Egenandeler stevnedeltagelser 197 975                  -                                 

Tilskudd 297 832                  100 000                         

Mva-kompensasjon 39 548                    -                                 

Andre salgsinntekter -                           

Dugnad Lotteri, gaver 4 000                       

Leieinntekter -                           

Andre inntekter -                           

SUM INNTEKTER 663 081                  310 000                         

Arrangementskost -11 145                   -10 000                          

Deltagelse stevner -                           

Kontingent -57 940                   -55 000                          

Varekost kiosk -                           

Deltageravgift -38 200                   -                                 

Kostnader utstyr -106 798                 -10 000                          

Andre kostnader utøver/trener -955                        -                                 

Interne overføringer -10 000                   -20 000                          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -225 038                 -95 000                          

Lønn/godtgjørelser trenere -187 740                 -130 000                       

Andre personalkostnader -8 716                     

SUM PERSONALKOSTNADER -196 456                 -130 000                       

Avskrivninger -141 498                 -150 000                       

Lokaler strøm renovasjon -107 466                 -70 000                          

Leiekostnad -141 500                 -150 000                       

Utstyr, driftsmateriel -10 872                   -                                 

Vedlikehold -1 183                     -10 000                          

Kontorrekvisita, telefon, kurs -8 845                     -10 000                          

Reisekostnader -3 543                     -5 000                            

Lisenser -3 651                     -5 000                            

Markedsføring -                           

Andre driftskostnader -10 777                   -3 000                            

SUM DRIFTSKOSTNADER -429 335                 -403 000                       

DRIFTSRESULTAT -187 748                 -318 000                       

Netto finanskostnader 842                          -                                 

ÅRSRESULTAT -186 906                 -318 000                       
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MJØNDALEN IF - TURN

Balanse pr 31.12.22

31.12.2022 31.12.2021 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                     -                     -                  

Brannsikring 269 493             359 324             

Inventar -                     51 667               -51 667          

SUM ANLEGGSMIDLER 269 493             410 991             -141 498        

OMLØPSMIDLER

Varer -                     -                     -                  

Kundefordringer -                     -                     -                  

Andre fordringer -                     -                     -                  

Mellomregn andre grupper MIF -                     -                     -                  

Bankinnkudd, kontanter o.l. 1 048 716          1 111 072          -62 356          

SUM OMLØPSMIDLER 1 048 716          1 111 072          -62 356          

 

SUM EIENDELER 1 318 210          1 522 063          -203 853        

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 1 494 026          1 494 026          0                     

Årets resultat -186 906           -                     -186 906        

SUM EGENKAPITAL 1 307 120          1 494 026          -186 906        

 

GJELD  

LANGSIKTIG GJELD  

Lån -                  

SUM LANGSIKTIG GJELD -                     -                     -                  

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 22 584               28 037               -5 453            

Mellomregn i MIF -                  

Annen kortsiktig gjeld -                  

Skyldig offentlige avgifter, mva -                     -                     -                  

Påløpte kostnader -11 494              -                     -11 494          

SUM KORTSIKTIG GJELD 11 090               28 037               -16 947          

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 318 210          1 522 063          -203 853        
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Mjøndalen I.F, Turn

Budsjett 2023

 pr.31.12.2022 Budsjett 2023

Reklame og sponsor -                           -                                 

Arrangement 32 374                    40 000                           

Særavgift 91 352                    150 000                         

Egenandeler stevnedeltagelser 197 975                  150 000                         

Tilskudd 297 832                  300 000                         

Mva-kompensasjon 39 548                    40 000                           

Andre salgsinntekter -                           

Dugnad Lotteri, gaver 4 000                       -                                 

Leieinntekter -                           -                                 

Andre inntekter -                           

SUM INNTEKTER 663 081                  680 000                         

Arrangementskost -11 145                   -10 000                          

Deltagelse stevner -                           -40 000                          

Kontingent -57 940                   -60 000                          

Varekost kiosk -                           -                                 

Deltageravgift -38 200                   

Kostnader utstyr -106 798                 -8 000                            

Andre kostnader, trener  og utøver -955                        -2 000                            

Interne overføringer -10 000                   -10 000                          

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -225 038                 -130 000                       

Lønn/godtgjørelser trenere -187 740                 -180 000                       

Andre personalkostnader -8 716                     -                                 

SUM PERSONALKOSTNADER -196 456                 -180 000                       

Avskrivninger -141 498                 -90 000                          

Lokaler strøm renovasjon -107 466                 -70 000                          

Leiekostnader -141 500                 -142 000                       

Utstyr, driftsutstyr -10 872                   -10 000                          

Vedlikehold -1 183                     -20 000                          

Kontorrekvisita, telefon, kurs -8 845                     -15 000                          

Reisekostnader -3 543                     -5 000                            

Lisenser -3 651                     -5 000                            

Markedsføring -                           

Andre driftskostnader -10 777                   -10 000                          

SUM DRIFTSKOSTNADER -429 335                 -367 000                       

DRIFTSRESULTAT -187 748                 3 000                             

Netto finanskostnader 842                          -                                 

ÅRSRESULTAT -186 906                 3 000                             
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1. GRUPPAS STYRE  
  

Leder: Lill-Hege Leireng – har sittet i 4 år  

Kasserer: ubesatt  

Styremedlem: Lena Bjurstrøm – satt til sommeren 2022  

Medlemsansvarlig: Arvid Dahl – har sittet i 4 år    

  

Styret i 2022 har vært uten sekretær og kasserer da ingen kandidater meldte sin interesse på 

årsmøtet for 2022  

  

1.1 VALGLISTE  

  

Følgende er på valglisten til det nye styre;  

  

Leder: Lill-Hege Leireng - stiller til gjenvalg for 1 år  

Kasserer: konstituert Natasha Kolgrov – stiller til valg 2 år  

Sekretær: Konstituert Sissel Natalie Olsen – stiller til valg 2 år  

Styremedlem: Konstituert Gøran Trælnes – stiller til valg 2 år  

Styremedlem: Konstituert Ingrid A Olsen – stiller til valg 2 år  

Medlemsansvarlig: Arvid Dahl – stiller til gjenvalg for 1 år  

  

Nye styremedlemmer velges for 2 år. Gjenvalg er for 1 år  

  

1.2 LAGLEDERE I 2022  

  

Lagledere     

Tropp Junior/Senior  Ingen fungerende  

Tropp Rekrutt  Ingen Fungerende  

Salto 1. - 3. klasse  

Renee Askim/Natasha Kolgrov første 

halvår av 2022  

Salto 4. - 6. klasse  Ingen fungerende  

Teamgym 8-10 år jenter  Ingen fungerende  

Kvinnelige veteraner  Liv Østli  

  

1.3 TRENERE i 2022  

  

Mjøndalen Turn treneroversikt   

  

Navn  Parti  

Sonja Horgen Nielsen  Hovedansvar alle/hovedtrener  

Line Johnsen  Tropp junior/senior  

Jan Aage Schulsrud  Tropp junior/Rekrutt/Teamgym 8-10 år - 

våren’22  
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Sunniva Lysvik  Salto - hovedtrener  

Evy Hofsvang  Kvinnelige veteraner  

Evine P Leireng  

Isabell Thorsby  

  

Hjelpetrenere Salto  

  

  

  

STYRETS ARBEIDSOPPGVER/ STRATEGISKE PLANER  

  

2.1  STYRETS ARBEIDSOPPGAVER  

  

- Styret har avholdt 5 styremøter i 2022.Ettersom styret mer eller mindre har 

bestått av så få har vi vært hyppig i kontakt via e-post og andre fora når det har vært 

behov for å ta avgjørelser som har vært prekære.   

- Leder for MIF Turn er representert i gruppeledermøte i MIF ved innkalling. I 

2022var MIF Turn invitert til å fortelle litt om hvordan vi driver vår gruppe på et av 

møtene i MIF Seniorgruppa. De var interessert i å høre om prosessen vi hadde vært 

gjennom med kommunen og huseier vedrørende hele brannsikrings prosessen.   

- Informasjon ut på sosiale medier  

- Samarbeider med All idretten 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.  

  

  

2.1.  STRATEGISKE PLANER  

  

MIF turn har i perioden 2021-2023 et ønske om å holde medlemsmassen stabil på ca. 250 

utover med de treningsfasiliteter som vi disponerer. Med flere medlemmer kan det bli en 

utfrodring å ha et tilbud som favner alle. Etter to år med Corona og oppgradering av vårt 

treningslokale, ser vi at vi har en jobb å gjøre på medlemssiden. Vår medlemmsmasse ble 

ca.havlert så MIF turn vil fremover vurdere aktive tiltak for å få opp medlemsmassen til der vi 

har som ønske å være. Det vil alltid være en naturlig avgang pga. alder og barn som vil prøve 

andre ting.   

MIF turn er avhening av bedre treningsfasiliteter for å kunne ha mulighet til å gi det tilbudet 

vi ønsker og har lyst til å gi barn og unge i Mjøndalen. I 2021 nevnte vi paraturn, men grunnet 

begrenset kapasitet på trenersiden har dette blitt utsatt litt. Vi har fortsatt et mål om å få dette 

til I fremtiden.   

Men siden MIF turn ikke har egne fasiliteter er vi avhengig at Drammen Kommune I 

fremtiden har klare planer for når det kommer til kommunens planer for idrettsfasiliteter.   

MIF turn jobber kontinuelig med å kurse våre trenere intern tog eksternt, samt jobbe for å ha 

stabile og kompentente trenere på alle partier. Treningssamlinger vil også være naturlig her 

både eksternt og internt. Samtidig jobber våre trenere for å skape et tryggt og tillitsfull miljø 
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hvor våre barn og unge kan føle seg sett, hørt og respektert. Det er viktig for oss at MIF turn 

har klare rammer for våre utøvere.   

Vi i MIF Turn ønsker også å ha en foreldregruppe som trives og som er trygge på vårt 

sportslige tilbud. Her vil MIF turn opplyse om turn som aktivitet, foreldrenes rolle på 

Turnloftet og dugnader. Vi må også søke etter punkter i vårt nærmiljø, for å treffe Mjøndalens 

nye befolkningsgrupper.   

  

 SPORTSLIG AKTIVITETER/PARTIER/ KONKURRANSER  

  

3.1  SPORTSTLIGE AKTIVITETER  

  

Året 2022 var det første “normale” året etter to turbulente turnår med lite sportslig aktivitet for 

barn og unge. Vi var veldig spente på hvordan oppmøte skulle bli når vi startet opp i januar 

men, det ble etter forholdene veldig bra. Vi fikk inn mange nye og spente barn som ville trene 

turn. I løpet av våren inngikk vi et samarbeid med Skoger turn og deres juniorstall, siden vi 

kun hadde et par stykker i vår gruppe. Det fungerte greit, men det ble mye kjøring på våre 

trenere frem og tilbake.  

Vårsemestret ble avsluttet med en flott oppvisning på sommeravslutningen og det møtte opp 

mange spente foreldre,søsken og besteforeldre som fikk se hva vi hadde trent på I løpet av 

våren. Gymnastikkfestivalen i Hokksund fikk vi også med oss. Det er alltid spennende å være 

med og Sonja hadde laget et flott Disney show med kostymer til alle utøvre. Ungene storkoste 

seg.  

Høsten staret opp som vanlig uken etter skolestart. Nye og gamel turnere møtte opp og høsten 

ble veldig fin.  

MIF turn avslutter faktisk 2022 året med en dobling i rekruttstallen.  

Vår rekrutt tropp deltok i både KM (Kretsmesterksapet)på Slemmestad og 

BT(Buskerudttrampetten) i Drammenshallen. De gjorde en strålende innsats i begge 

mesterkap. Under Brun frokost i Mjøndalen sentrum. kom det mange barn og unge som ville 

prøve vår airtrack og rekrutt hadde et danseinnslag hvor de fikk vist frem litt av sin nye 

oppvisningsdans. Det er alltid moro å være ute i lokalmiløet.  

Høstsemesteret ble avsluttet med juleavslutnig i Mjøndalshallen som gjestet både 

foreldre, søsken, besteforeldre, nisser og alver. Det ble en riktig så hyggelig 

avslutning på turnåret 2022. Turngruppa har mange planer for 2023. Og gleder oss 

til å se hvordan dette utvikler seg.   

  

3.2  PARTIER HØSTEN 2022  

  

Rekrutt Tropp  

Junior Tropp-ingen aktive  

Salto 1.- 2. klasse  

Salto 3.- 5. klasse  

Teamgym 8-10 år  

Veteraner  

Foreldre/barn parti (Allidrett)  

Voksenturn  
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3.3   STEVNER / KONKURRANSER/AKIVITET  

  

Konkurranser i 2022:  

Våren 2022 deltok MIF turn sammen med Skoger turn med et konkurranseparti i Hokksund 

under  

Gymnastikkfestivalen. Her fikk laget 1.plass i tumbeling og 4.plass i trampett. Høsthalvåret i 

2022 deltok MIF turn i KM på Slemmestad med våre rekrutter. Dette var den første 

konkurransen turnerne våre deltok i. Her fikk første laget vårt en flott 5.plass i frittstående 

samt en 4. plass i tumbeling    

Neste konkurranse var BT i november i Drammenshallen. Her deltar det turnere fra hele 

landet. Våre rekrutter fikk en 12. plass i frittstående og 22. i tumbeling. Vi gleder oss til 2023!  

  

 

3.5  KVINNELIGE GYM VETERANER  

Lagledere    

Lagleder Kvinnelige Gym. Veteraner; Liv Østli  

  

Trener  

Evy Hofsvang.  

  

Stevner/konkurranser.  

Landsturnstevnet ble arrangert i Sandefjord 30.6.- 3.7.22. Ingen veteraner fra MIF ønsker å 

delta på dette. Det ble ikke arrangert noe kretsstevne.  

  

Kvinnelige veteraner.  

Liten aktivitet i 2022. På vårsemesteret hadde vi 12 treningskvelder. Fra høsten startet vi opp 

trening med kun 4 aktive veteraner. Vi belastet da ikke turgruppa for utgiftene til instruktør, 

men dekket dette selv.   

Da vi ikke hadde planer om å delta på stevner, trente vi ordinær styrke/balanse-trening for vår 

aldersgruppe.  

Treningen foregår som tidligere på Mjøndalen skole.  

Vi hjelper til på MIF’s fotballskole og får betaling for denne jobben. I 2022 har vi overført kr. 

8.000,00 til turngruppa, øremerket sosiale tiltak for turnerne.  

  

Representasjon.  

Viken og Oslo Kv.gym.veteraner ble lagt ned i 2022  

Liv Østli -Styremedlem Norges Kv.gym.veteraner  

    

  

TRENINGSFORHOLD  

  

Turngruppa har i 2022 leid en etasje i fabrikklokaler i Ryghgata i Mjøndalen, og 

veteranturnene leier Gymsalen på Mjøndalen skole.  
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ØKONOMI  

  

5.1  Økonomisk resultat 2022, se vedlegg regnskap/balanse.  

  

Året 2022 har vært et rolig år for MIF turn. Vi har konsentrert oss om at turnere og trenere 

skal ha det de trenger og at alt er i fungerende tilstand i lokalene. Det er gjort noen 

utbedringer på utstyrsfronten. Det ble byttet ut 10 seksjoner med glassfiberfjærer i vår 

tumbeling. Dette fordi den vi hadde var beregnet på seniorturnere og ikke jr/rekrutt utøvere. 

Selve innkjøpet kom på rundt 100 000 kroner. I tillegg har trenere og engasjerte foreldre vært 

på kurs. Ellers har driften gått som før.   

Etter en nedgang i medlemsmassen og en usikker fremtid under budsjetteringen for 2022, ble 

det budsjettert med et underskudd for 2022. Dette underskuddet ble ikke så høyt som 

forventet, men vi endte på 189 906,- negativt resultat for året. Dette igjen gjør jo at vi har spist 

litt på oppsparte midler og redusert vår egenkapital, men vi har fortsatt en god økonomi i 

gruppen. (se vedlegg resultat 2022)  

Pr i dag er vi ikke bekymret for vi har en sunn drift i gruppa og god kontroll på det vi gjør.  

  

 5.2  Budsjett for 2023, se budsjett.  

  

Budsjett for 2023 er fortsatt preget av en usikkerhet. Vi er fortsatt veldig usikre på hvor 

mange medlemmer vi vil få i løpet av 2023. Og med tanke på de utfordringene vi har med 

prisøkning og rentehevelser er det vanskelig å anslå hvordan 2023 vil bli. Vi vil jo anslå en 

økende tilgang på barn og unge som vil være en del av MIF Turn. Vi har valgt å ikke øke våre 

kontingenter for turnåret 2023. Vi regner også å få inn et høyrere beløp egenandeler ved 

deltakelse i konkurranser ettersom det er ønsket deltakelse i flere. Når det gjelder kostnader så 

skal det være noe vedlikehold, men dette er kostnader som ikke er å beregne som store. Her er 

det snakk om å strukturere litt slik at vi får mer praktiske løsninger for lagring av utstyr. Vi 

satser på å gjøre dette med litt gjenbruk av materiell som ligger lagret. Videre i 2023 vil det 

bli kursing av våre trenere. Vi vurderer det som viktig å opprettholde og utvikle kompetansen 

i vår trenerstall. Budsjettet for 2023 ender derfor med et lite overskudd. (se vedlegg budsjett 

2023)  

  

OPPSUMMERING  

  

Året 2022 har på alle måter vært et godt år. Vi har hatt et godt tilbud til barn og unge som vil 

delta på turn. Turnåret 2022 har vært preget av en liten gruppe turnere. Etter en tøff periode 

har vår medlemsmasse mer eller mindre halvert seg. Vi har fått mange nye turnere på våre 

Salto Partier. Og det gleder oss. Det er jo her det hele starter. Selv om vi har mistet junior-

stallen, har vi mange rekrutter som er ivrige på å lære og mestre øvelser for å komme videre. 

De mangler de eldre for inspirasjon og å lære av, men vår hovedtrener er veldig optimistisk 

for fremtiden når det kommer til våre rekrutter. De er ei god gruppe som går godt sammen og 

vi prøver å skape et godt sosialt miljø for de sånn at de kan vokse seg gode sammen.   
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Videre fyller vi alle dager med masse trening og moro. Turnåret har gitt masse glede for 

turnere, trenere, foreldre, besteforeldre og oss i styret.   

Vi har hatt sommeravslutning, juleavslutning, deltatt i konkurranser og hatt nissefest for de 

eldste. Vi har en flott gruppe trenere og hjelpetrenere som brenner for MIF turn. Og etter et 

par år med et lite styret på 2-3 personer fikk vi i høst inn 3 til som ble konstituert inn i styret 

og som brenner for å bidra i MIF turn. Det trengte vi sårt. Styret må også rose alle foreldre 

som stiller opp på de dugnadene vi har i forbindelse med sommer- og juleavslutningene våre. 

Det setter vi stor pris på.   

Vi begynner sakte, men sikkert å komme inn i en normalrytme gjennom 2022. Gjennom året 

har våre veterandamer trent i gymsalen på Mjøndalen skole. Året 2022 ble et stille år for 

damene våre. På sommeravslutningen donerte de kassebeholdningen fra dugnadene på MIF 

fotballskolen til turngruppa, øremerket sosiale tiltak. Noe som skal glede store og små. Her 

har Sonja fått fritt spillerom til å arrangere det som måtte være ønsket. Dette setter vi så stor 

pris på!    

Styret i MIF turn gleder seg til å jobbe fremover for våre turnere. Starten på 2023 vil vi jobbe 

sammen med MIF sentralt for å få på plass en forlengelse av vår midlertidig brukstillatelse i 

Ryghgt. 2. Den vi fikk for snart to år siden, går ut 3.aug 2023. Her har vi i skrivende stund en 

dialog med Johannes H Devold. Vi vil fortsatt jobbe for å øke vår medlemsmasse.   

For at våre unger skal ha det bra trenger vi engasjement. Vi trenger deg! Vi er avhengig av 

frivilligheten! Vi trenger deg som engasjert mamma eller pappa som er opptatt av å bidra 

for at ditt og andres barn skal være en del av MIF turn. Vi i MIF setter stor pris på at 

akkurat du er med på å bidra til at vi kan ha et tilbud til barna.   

  

Sees på årsmøtet 7 februar på MIF huset, 3.etg. kl 18:20  

  

På vegne av styret i MIF Turn  

Styreleder, Lill-Hege Leireng  
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MJØNDALEN IF - SYKKEL

Regnskap pr. 31.12.22

Faktisk Budsjett

pr 31.12.22 Helår 2022

Sponsor

Kontigent, særavgift

Offentlige tilskudd inkl. mva-kompensasjon 214                                    

Andre salgsinntekter

Dugnad, lotteri, gaver

Leieinntekter

Andre inntekter

SUM INNTEKTER 214                                    -                                   

 

Arrangement og sponsor

Kontigent, avgift -9 350                               

Andre salgskostnader

Kostnader utøvere og trenere

Kostnader utstyr

Andre kostnader

Interne overføringer

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -9 350                               -                                   

 

Lønn/godtgjørelser trenere

Andre personalkostnader

SUM PERSONALKOSTNADER -                                     -                                   

 

Avskrivninger driftsmidler

Lokaler

Leiekostnader

Utstyr

Kontorrekvisita, kurs, møte

Reisekostnader

Lisenser

Andre driftskostnader -711                                  

SUM DRIFTSKOSTNADER -711                                  -                                   

DRIFTSRESULTAT -9 847                               -                                   

 

Netto finanskostnader 13                                      

ÅRSRESULTAT -9 834                               -                                   
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MJØNDALEN IF - SYKKEL

Balanse pr. 31.12.22

Pr. 31.12.2022 Pr. 31.12.2021 Endring

EIENDELER

   

ANLEGGSMIDLER

Bygn.messige anlegg -                     -                        -                    

Inventar -                     -                        -                    

SUM ANLEGGSMIDLER -                     -                        -                    

 

OMLØPSMIDLER  

 

Varer -                     -                        -                    

Kundefordringer -                     -                        -                    

Andre fordringer -                     -                        -                    

Bankinnkudd, kontanter o.l. 57 421               67 255                  -9 834               

SUM OMLØPSMIDLER 57 421               67 255                  -9 834               

 

SUM EIENDELER 57 421               67 255                  -9 834               

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL  

 

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 67 255               67 255                  -                    

Årets resultat -9 834                -                        -9 834               

SUM EGENKAPITAL 57 421               67 255                  -9 834               

 

GJELD  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld -                     -                        -                    

Mellomregning grupper i MIF -                     -                        -                    

Skyldig offentlige avgifter -                     -                        -                    

Påløpte kostnader -                     -                        -                    

SUM KORTSIKTIG GJELD -                     -                        -                    

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 57 421               67 255                  -9 834               
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MJØNDALEN IF - SYKKEL

Budsjett 2023

 

Faktisk Budsjett

pr 31.12.22 Helår 2023

Sponsor -                           -                                

Kontigent, særavgift -                           -                                

Offentlige tilskudd inkl. mva-kompensasjon 214                          -                                

Andre salgsinntekter -                           -                                

Dugnad, lotteri, gaver -                           -                                

Leieinntekter -                           -                                

Andre inntekter -                           -                                

SUM INNTEKTER 214                          -                                

 

Arrangement og sponsor -                           -                                

Kontigent, avgift -9 350                     -                                

Andre salgskostnader -                           -                                

Kostnader utøvere og trenere -                           -                                

Kostnader utstyr -                           -                                

Andre kostnader -                           -                                

Interne overføringer -                           -                                

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -9 350                     -                                

 

Lønn/godtgjørelser trenere -                           -                                

Andre personalkostnader -                           -                                

SUM PERSONALKOSTNADER -                           -                                

 

Avskrivninger driftsmidler -                           -                                

Lokaler -                           -                                

Leiekostnader -                           -                                

Utstyr -                           -                                

Kontorrekvisita, kurs, møte -                           -                                

Reisekostnader -                           -                                

Lisenser -                           -                                

Andre driftskostnader -711                         -                                

SUM DRIFTSKOSTNADER -711                         -                                

DRIFTSRESULTAT -9 847                     -                                

 

Netto finanskostnader 13                             -                                

ÅRSRESULTAT -9 834                     -                                
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MJØNDALEN IF - FOTBALL

Regnskap 31.12.22

Regnskap Regnskap Budsjett

 2022 2021 2022

Reklame, annonser og sponsor 9 980 148           13 080 773                        11 970 000                              

Arrangement, kiosk, billetter, cup, fotballskole 2 184 608           3 199 629                          3 394 500                                

Kontigent, særavgift, 4 470 103           2 296 154                          4 489 097                                

Tilskudd 1 566 664           4 509 020                          1 210 000                                

Mva-kompensasjon 626 579              433 471                              430 000                                   

Medie- og ligasponsor 3 938 151           8 152 656                          3 900 000                                

Andre salgsinntekter, mif shop 1 187 556           577 734                              1 375 000                                

Dugnad, lotteri, gaver 2 821 631           2 066 055                          2 093 000                                

Leieinntekter 315 192              408 287                              376 000                                   

Andre inntekter 1 429 017           1 047 024                          1 400 000                                

Netto salg/kjøp spillere 3 144 919           1 873 620                          2 305 000                                

SUM INNTEKTER 31 664 570        37 644 424                        32 942 597                              

 

Reklame og sponsor -1 172 966         -571 152                            -600 000                                  

Arr.ment, kiosk, dommer, cup -2 166 320         -1 325 690                         -2 244 300                               

Kontigent, avgift -264 347            -635 474                            -407 500                                  

Medie- og ligasponsor -881 241            

Andre salgskostnader, mif-shop -1 232 739         -434 812                            -1 020 000                               

Kostnader utstyr, treningsutstyr -505 050            -411 481                            -325 000                                  

Medisinske kostnader -781 199            -822 177                            -848 000                                  

Interne overføringer -140 000            -115 000                            -130 000                                  

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -7 143 862         -4 315 786                         -5 574 800                               

Lønn/godtgjørelser utøvere -6 777 501         -9 811 507                         -5 978 571                               

Lønn/godtgjørelser trenere -4 648 495         -5 769 603                         -4 156 259                               

Lønn/godtgjørelser administrasjon -4 954 501         -3 108 422                         -4 781 712                               

Tjenestepensjon -331 015            -295 015                            -329 478                                  

Feriepenger -1 738 105         -2 077 412                         -1 731 354                               

Arbeidsgiveravgift -2 473 695         -3 128 132                         -2 369 276                               

Andre personalkostnader -471 782            -843 282                            -510 000                                  

SUM PERSONALKOSTNADER -21 395 094       -25 033 373                       -19 856 650                            

Avskrivninger driftsmidler -169 000            -261 401                            -275 000                                  

Lokaler, strøm, renovasjon, renhold -991 561            -2 346 314                         -1 671 000                               

Leiekostnader -5 935 412         -5 481 351                         -5 718 493                               

Utstyr -124 828            -337 795                            -284 600                                  

Vedlikehold -184 005            -511 848                            -100 000                                  

Honorarer -89 337                              

Kontorrekvisita, kursutgifter -105 526            -93 193                              -145 000                                  

Telefon, porto -44 121               -42 991                              -55 000                                    

Bilkostnader -46 207               -54 263                              -42 000                                    

Reisekostnader -1 249 738         -1 223 665                         -1 390 000                               

Markedsføring, reklame -22 800                              

Kontigenter og gaver -9 986                 -2 550                                 -15 000                                    

Forsikringer

Lisenser -233 599            -170 244                            -211 250                                  

Andre driftskostnader -165 775            -56 496                              -156 282                                  

Tap på krav 70 000                -                                      -71 000                                    

SUM DRIFTSKOSTNADER -9 189 758         -10 694 248                       -10 134 625                            

DRIFTSRESULTAT -6 064 144         -2 398 983                         -2 623 478                               

Netto finans -32 639               -104 778                            -20 000                                    

ÅRSRESULTAT -6 096 783         -2 503 761                         -2 643 478                               
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MJØNDALEN FOTBALL

Pr. 31.12.22

 

31.12.2022 31.12.2021 Endring

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Losjer Mjøndalen Stadion 674 500                                       718 000                                  -43 500                        

Stadion Elektrikerarbeider 1 700                                           5 600                                       -3 900                          

Bolig, Hagatjernveien 10 -                                               5 287 450                               -5 287 450                  

Inventar/stadionoppgradering 2015 og 2016 250 000                                       371 600                                  -121 600                      

SUM ANLEGGSMIDLER 926 200                                       6 382 650                               -5 456 450                  

 

OMLØPSMIDLER  

Varer 359 762                                       373 959                                  -14 197                        

Fordringer -                                           -                                

Kundefordringer 129 455                                       1 651 410                               -1 521 956                  

Avsetning tap på krav -70 000                                   70 000                         

Andre fordringer 158 483                                       55 664                                    102 819                       

Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter 1 226 321                                    4 129 454                               -2 903 132                  

SUM FORDRINGER 1 874 021                                    6 140 487                               -4 266 466                  

 

  

Bankinnkudd, kontanter o.l. 1 700 588                                    1 232 740                               467 848                       

-                                

SUM OMLØPSMIDLER 3 574 609                                    7 373 227                               -3 798 618                  

-                                

SUM EIENDELER 4 500 809                                    13 755 877                             -9 255 068                  

 

   

 

EGENKAPITAL OG GJELD  

  

EGENKAPITAL  

Annen Egenkapital 6 528 019                                    5 851 905                               676 114                       

Årets resultat -6 096 783                                  -                                           -6 096 783                  

SUM EGENKAPITAL 431 236                                       5 851 905                               -5 420 669                  

 

LANGSIKTIG GJELD  

Forskuddsbetalte sesongkort gml. 5-års -                                               -                                           -                                

Lån fra Lagånd 13 374                                         -1 000 000                             1 013 374                    

Lån fra MIF for Hagatjernveien 10 4 796 992                               -4 796 992                  

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 13 374                                         3 796 992                               -3 783 618                  

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld 548 793                                       1 165 658                               -616 865                      

Mellomregning Hovedstyret, andre grupper 1 249 405                                    -                                           1 249 405                    

Forskudd fra kunder 202 236                                  -202 236                      

Skyldig offentlige avgifter 137 712                                       520 484                                  -382 773                      

Annen kortsiktig gjeld 519 075                                       235 745                                  283 330                       

Skyldig lønnsutbetaling -                                           -                                

Skyldige feriepenger 1 270 898                                    1 815 591                               -544 693                      

Påløpte kostnader 330 317                                       167 266                                  163 051                       

SUM KORTSIKTIG GJELD 4 056 199                                    4 106 980                               -50 781                        

 

SUM GJELD 4 069 573                                    7 903 972                               -3 834 399                  

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 500 809                                    13 755 877                             -9 255 068                  

kontroll 0                                                   0                                              -0                                  
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MJØNDALEN IF - FOTBALL

Budsjett 2023

Regnskap Budsjett

 2022 2023

Reklame, annonser og sponsor 9 980 148                          9 040 000                            

Arrangement, kiosk, billetter, cup, fotballskole 2 184 608                          2 502 000                            

Kontigent, særavgift, 4 470 103                          5 316 103                            

Tilskudd 1 566 664                          1 590 000                            

Mva-kompensasjon 626 579                              390 000                               

Medie- og ligasponsor 3 938 151                          6 800 000                            

Andre salgsinntekter, mif shop 1 187 556                          1 260 000                            

Dugnad, lotteri, gaver 2 821 631                          2 015 000                            

Leieinntekter 315 192                              225 000                               

Andre inntekter 1 429 017                          676 000                               

Netto salg/kjøp spillere 3 144 919                          2 664 000                            

SUM INNTEKTER 31 664 570                        32 478 103                          

 

Reklame og sponsor -1 172 966                         -508 000                              

Arr.ment, kiosk, dommer, cup -2 166 320                         -1 627 100                          

Kontigent, avgift -264 347                            -285 500                              

Medie- og ligasponsor -881 241                            -10 000                                

Andre salgskostnader, mif-shop -1 232 739                         -965 000                              

Kostnader utstyr, treningsutstyr -505 050                            -400 000                              

Medisinske kostnader -781 199                            -868 000                              

Interne overføringer -140 000                            -140 000                              

SUM AKTIVITETSKOSTNADER -7 143 862                         -4 803 600                          

Lønn/godtgjørelser utøvere -6 777 501                         -4 963 416                          

Lønn/godtgjørelser trenere -4 648 495                         -3 519 488                          

Lønn/godtgjørelser administrasjon -4 954 501                         -5 750 697                          

Tjenestepensjon -331 015                            -313 522                              

Feriepenger -1 738 105                         -1 586 481                          

Arbeidsgiveravgift -2 473 695                         -2 254 534                          

Andre personalkostnader -471 782                            -472 800                              

SUM PERSONALKOSTNADER -21 395 094                       -18 860 938                        

Avskrivninger driftsmidler -169 000                            -275 000                              

Lokaler, strøm, renovasjon, renhold -991 561                            -780 000                              

Leiekostnader -5 935 412                         -5 762 981                          

Utstyr -124 828                            -151 000                              

Vedlikehold -184 005                            -170 500                              

Honorarer -                                      

Kontorrekvisita, kursutgifter -105 526                            -137 000                              

Telefon, porto -44 121                              -21 800                                

Bilkostnader -46 207                              -45 000                                

Reisekostnader -1 249 738                         -900 000                              

Markedsføring, reklame -                                      

Kontigenter og gaver -9 986                                 -15 000                                

Forsikringer -                                      

Lisenser -233 599                            -243 500                              

Andre driftskostnader -165 775                            -126 500                              

Tap på krav 70 000                                -16 000                                

SUM DRIFTSKOSTNADER -9 189 758                         -8 644 281                          

DRIFTSRESULTAT -6 064 144                         169 284                               

Netto finans -32 639                              

ÅRSRESULTAT -6 096 783                         169 284                               
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MJØNDALEN IF FOTBALL - ÅRSBERETNING 2022 

 

Fotballstyre: 

Leder:     Trond Stabekk 

Nestleder:     Pål Skistad 

Styremedlemmer:    Guri Stenvåg  

Jannike Strøm 

Jens Martin Støten 

Rune Dokken 

Gengarani Ramanathan  

       

I tillegg møter foreningens leder og daglig leder i foreningen. 

 

ADMINISTRASJONEN  

Berenike Wulfsberg var daglig leder og markedssjef ut august, og Kjetil A. Bergh 

var fungerende daglig leder fra september og ut året.  

Jan Remi Dalen sluttet som spillerlogistikk ansvarlig i november, og klubben 

ansatte Bjørn Peter Ingebretsen som sportssjef i desember. Dette er en rolle 

klubben har vært uten en lang periode og var en viktig ansettelse for å styrke 

klubbens fokus på utvikling innenfor sport.  

 

Administrasjonen for øvrig har vært Morten Sørlie som salgssjef, Petter 

Tallaksrud var driftssjef anlegg, Arne Ellevset var Team/Event manager, Genga 

Ramanathan har hatt ansvaret for breddeavdelingen, Ellen Solli var ansvarlig 
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for klubbshop/kantine, Lisbeth Groth var 50 % ansatt i foreningen rundt 

økonomi, hvor også Per Fjeld-Olsen har bidratt.  

Det har vært et krevende år for fotballen og administrasjonen har gjort en stor 

jobb for å holde fokus ikke minst på økonomien gjennom både perioder med 

sportslig motgang og ikke minst gjennom andre halvårs organisasjonsendringer.  

På sport har vi medisinsk apparat, trenere både i akademi og rundt A-lag i 

forskjellige roller og stillinger. Det samme i breddeavdelingen og akademiet 

hvor Arne Marcussen er ansvarlig, godt hjulpet av Kjetil A. Bergh. 

Det sportslige apparatet rundt A-laget ble frem til august ledet av hovedtrener 

Vegard Hansen som hovedtrener. Etter at klubben ble enige med Vegard om å 

avslutte arbeidsforholdet i august, rykket Kevin Nicol opp som midlertidig 

hovedtrener og satte sammen sitt team hvor Bjarne Ingebretsen kom tilbake til 

klubben som hjelpetrener. Arne Marcussen har ledet akademiet. Det sportslige 

teamet inkludert akademiet er viktig og vi har mange gode og kvalifiserte 

ansatte som dekker et bredt spekter av roller. Kevin ble så signert som 

hovedtrener på slutten av 2022. 

I tillegg til våre ansatte 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 i et krevende år.    

STYRETS ARBEIDSOPPGAVER 

Det har i 2022 vært avholdt 14 styremøter og behandlet 61 saker. Året 

2022 har vært preget at sportslig motgang og organisasjonsendringer som 

har preget året for styret og klubben. Styret hadde lange og gode 

diskusjoner om nødvendigheten av å gjøre grep for å skape en endring og 

nytt fokus i forhold til den strategien som var lagt. Det handlet i stor grad 

om hvordan få et mer utviklingsfokus innenfor sport. Styret har som alltid 

hatt et fokus på å styre økonomien på en god måte. Selv om året kommer 

inn med et betydelig negativt resultat, så har det vært styrt i henhold til den 

planen som ble lagt for 3 år siden hvor midler ble frigjort fra eiendomssalg. 

Vi har i de to foregående årene kommet inn bedre enn planen, mens 2022 

etter nedrykket ble en vanskeligere økonomi enn det som var budsjettert. 

Det er jobbet hardt gjennom høsten for å gå inn i 2023 i en vesentlig bedre 

situasjon, noe budsjettet for 2023 viser.   
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Sesongen 2022 gikk ikke slik vi hadde håpet og ønsket. Hverken i 

poengfangst eller utvikling av spillet vårt. Sesongen ble en berg og dalbane 

på flere måter. Sesongen begynte med en relativt bra poengfangst, så stoppet 

det opp både i forhold til poeng og i forhold til underholdningsverdi. 

Sesongavslutningen ble bedre, både med tanke på poengfangst og med mer 

offensive takter i spillet. Sesongen 2022 inneholdt også en endring på 

personal siden. For første gang på 17 år gjorde vi en endring på trener siden, 

og tok avskjed med Vegard. Det var mye følelser for mange knyttet til dette, 

og ingen lett beslutning for oss, men noen ganger er slike avgjørelser 

nødvendig. Det lå en grundig vurdering bak, og vi fikk det til på en 

konstruktiv og fin måte som var viktig for oss. Vi takker Vegard for jobben 

han har lagt ned, samtidig som vi ønsker Kevin og teamet et stort lykke til på 

den videre reisen som de allerede har startet på i siste del av sesongen. Som 

klubb trenger vi nå både organisatorisk og økonomisk ta er lite magadrag og 

starte litt på nytt for å bygge oss opp igjen. Det er en tøff omstilling fra 

eliteserien med de mulighetene det innebærer økonomisk, til et enda tøffere 

OBOS hverdag. Så er det slik at vi alle ønsker å komme opp å spille på det 

høyeste nivået igjen, og det er helt klart at vi sikter mot det. Samtidig så må 

denne iveren balanseres mot økonomisk risiko. Det står sterkt da vi som del 

av en idrettsforening har et stort ansvar i å forvalte den økonomiske risikoen 

på en god måte. 

Vi har gjennom sesongen fått frem flere unge spillere, og de har fått spilletid. 

Dette er en reise som har pågått over tid, men som vi nå begynner å se frukter 

av. Vi har en spennende ung tropp, og Kevin med teamet rundt brenner for å 

videreutvikle disse videre, og til å realisere det potensialet som ligger der i 

hver enkelt. Det er den eneste måten vi som klubb med våre begrensede 

midler kan kjempe i toppen av norsk fotball.  

Det er og ville alltid være engasjement rundt fotball i Mjøndalen, det er det 

som skaper grunnlaget for at vi holder på med dette. Gjør vi alt perfekt, nei 

helt sikkert ikke, men å drive en fotball klubb består av mange vurderingen 

som må gjøres ut fra en total situasjon, og som må være langsiktig 

bærekraftig.  

Vi vil igjen gi en stor honnør til supportere, frivillige, sponsorer, investorer, 

spillere og ansatte for all innsats og engasjement som legges ned slik at vi kan 

henge med blant de beste. Det er kun gjennom å få mer ut av hver krone og 

finne smarte løsninger som gjør av vi litt naturstridig kan henge med i toppen 

av norsk fotball.   
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SPORTSLIG AKTIVITET 

Ambisjonen for 2022 var å være blant de 6 beste og kunne kjempe om opprykk, 

samtidig som vi skulle utvikle spesielt den offensive delen av spillet vårt. Vi 

lykkes ikke med det. Det ble en sesong preget av en god innledning hva gjaldt 

poengfangst, men så fikk vi en lang periode uten hverken godt spill eller 

poengfangst. Vi ble enig med Vegard om å terminere samarbeidet, og Kevin 

Nicol tok over som hovedtrener. Oppe i alt engasjement og skuffelse så er det 

viktig å ta med oss at vi som en veldig liten klubb har vært i eliteserien i tre år 

foregående år. Det er viktig for oss å utvikle oss uavhengig om vi er i Obos eller 

eliteserien. Ønsket vil selvfølgelig være å alltid spille i eliteserien, men realistisk 

sett vil det også være noen år hvor vi vil måtte være i Obos også.  

Sportslig har vi ambisjoner om opprykk, men det aller viktigste er at vi skaper 

en utviklende og selgende klubb som gir plass til unge spillere som kan blir 

salgsobjekter for klubben, og som overtid bygger et fundament som gjør oss i 

stand til å øke sannsynligheten for å kunne være en mer stabil eliteserieklubb. 

TRENINGSFORHOLD, BANER M.V 

Consto Arena fungerer utmerket for elitedelen av fotballen. Gresset på Consto 

ble byttet i 2022 da det ikke lenger holdt FIFA pro krav. Mye godt arbeid lå bak i 

forberedelser og grønne valg, og prosessen gikk på skinner og var ferdig med 

god margin i forhold til plan.  

Anleggssituasjonen utover Consto arene er en utfordring som må løses for at vi 

som klubb totalt sett skal kunne ha et tilfredsstillende tilbud til den fulle 

bredden av aktiviteten vår. Her har det vært jobbet hardt og lenge, men er en 

krevende prosess opp mot Drammen kommune. Det er et skrikende behov og 

vi er nødt til å lykkes med dette i nær fremtid.  

STRATEGI 

Det er lagt en strategiplan tilbake høsten 2019 som har vært jobbet etter. Dog 

har vi ikke kommet så langt vi hadde ønsket, men ser konturer av resultater i 

forhold til at vi har fått opp flere unge spillere og de har i større grad fått 

spilletid. Dette er gledelig å se og en reise som vi bare må fortsette å holde 

trykket oppe på. Det er dog krevende å få satsningen til å holdes sammen med 

den økonomiske situasjonen. Her trengs det å lykkes enda bedre på salgsiden 

slik at man også bygger et økonomisk robust fundament.  
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Klubben har jobbet med en virksomhetsplan som skal beskrive planen og 

arbeidet litt mer i detalj. Denne vil bli revidert i 2023 slik at de nye kreftene inn 

på administrasjonssiden skal få satt sitt preg på det som står der.   

I hovedsak vil den neste delen av strategiperioden handle om å skape 

ytterligere sportslig suksess, og gjennom det skape langsiktig økonomisk evne 

særlig gjennom spillerlogistikk og sportslig utvikling, i tillegg til marked, 

bærekraft, arrangement og frivillige. 

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.  

BREDDEAVDELINGEN OG AKADEMI 

Utviklingsavdelingen  

Klubbens «grasrotfotball» der målet er å gi tilbud til alle som ønsker å spille 

fotball. Etter flere sesonger påvirket av Covid-19 pandemien var 2022 et år i 

mer normal tilstand. Det er høy aktivitet, og vi trenger å i større grad lykkes 

med å bringe egne talenter gjennom rekkene. Det er økt fokus på dette og ved 

å ha Genga som ansatt er det større ressurser på plass for å sikre at vi også 

opprettholder det godt tilbud til bredden. Det er utfordringer på anleggssiden 

som rammer bredden i særdeleshet. Dette har vi fokus på, men krevende å 

finne raske løsninger. Genga ble ansatt som leder for bredde og startet i 

november. 

Akademiet  

Klubben har gjennom hele året hatt 2 stjerner i klassifiseringen, og drifter et 

akademi som har mye og god aktivitet. Det har vært fokus på å kunne 

opprettholde 2 stjerner i klassifiseringen noe vi klarte med god innsats fra alle 

på teamet. Det er tøft økonomisk å drifte et akademi for en klubb på MIF sitt 

nivå, men 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 
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akademier er produktivitet. Det vil si hvor mange minutter spilletid unge 

spillere får. Her er vi som klubb i positiv utvikling, og har tatt store skritt 

gjennom 2022. Akademiet har vært ledet av Arne Marcussen.  

 

På vegne av MIF Fotball, 

 

Trond Stabekk, styreleder og 

Kjetil A. Bergh, daglig leder 
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Forslag og saker til  

årsmøtet 
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Forslag 1: 

 

 

Nedleggelse av MIF sykkelgruppe 

 

MIF sykkel har i praksis ikke vært i drift de siste 4 -5 årene. Det er noen få 

utøvere som sykler ritt under MIFs fane, men dette er årlig trolig ikke mer 

enn 2-3 personer. Dette kan de i praksis fortsatt gjøre selv om MIF ikke lenger 

har en offisiell sykkelgruppe.  

Forslag:  MIFs styre foreslår å legge ned sykkelgruppa.  

Sykkelgruppas egenkapital overføres styret. Eventuelle avgifter/kontingenter 

som måtte påløpe dekkes dermed av styret. 

 

Styret i MIF 
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Medlemskontingent 

 

Styret ønsker å holde medlemskontingenten i Mjøndalen Idrettsforening 

uendret fra 2023 til 2024.  

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 16.2.23 

 

Styret i Mjøndalen Idrettsforening 
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Organisasjonsplan 
pr. 07.03.23 
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VALG 2023 
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Styret og andre fellesfunksjoner 
 
STYRET 
Leder:    Inger Rojahn Opdal               (2 år, gjenvalg)     
Nestleder:  Olaf Haug                (ikke på valg)  
Styremedlem:  Marit Gulbrandsen  (2 år, gjenvalg)  
Styremedlem:  Geir Opdahl    (ikke på valg) 
Styremedlem:                 Peter Bach                                      (ikke på valg)  
Varamedlem:      (2 år, ny) 
 
VALGKOMITE 
Leder:    Thor Erik Korsgård  (2 år, gjenvalg)   
Medlem:  Trond Iversen   (2 år, ny)      
Medlem:   Pia Sørensen   (2 år, ny)    
Varamedlem:   Liv Østli    (ikke på valg)    
 
KONTROLLKOMITE 
Medlem:   Marianne Sletten  (ikke på valg)    
Medlem:                           Jens H. Hammerborg                   (2 år, gjenvalg)  
Medlem:  Terje Svendsen   (2 år, gjenvalg) 
Varemedlem:   Berit Sivertsen    (ikke på valg) 
Varamedlem:   Sjur Kortgård   (ikke på valg) 
 
 
LOVKOMITE 
Leder:    Sven Olav Larsen   (2 år, gjenvalg) 
Medlem:   Christian Norset  (2 år, ny)    
Medlem:   Inger Andersen   (ikke på valg) 
Varemedlem:   Liv Sletten   (2 år, gjenvalg)  
Varamedlem:  Boye Skistad   (ikke på valg) 
 
REPRESENTANSKAPET 
Leder (*):   Boye Skistad    (2 år, gjenvalg) 
Nestleder (*):   Sven Olav Larsen  (ikke på valg) 
Sekretær (*):   Thor E. Korsgård  (2 år, gjenvalg) 
Medlem:    Sjur Kortgård   (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:                    Jens H Hammerborg                    (2 år, gjenvalg) 
Varamedlem:  Janne Cecilie Hafskjold  (2 år, gjenvalg) 
Varamedlem:  Jens Martin Støten  (ikke på valg) 
Varamedlem:  Terje Svendsen   (2 år, gjenvalg) 
Varamedlem:  Stian Nedberg   (1 år, ny) 
(*) 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 Allidrett: 
 

 

Leder:  Dina Kristine Skare Mølmen 

 

Andre verv/trenere: 

Trener 2016: Cihan Kaya 

Trener 2017: Sverre Tesdal Mjelde 

Trener 2018: Morten Ringsby 

Foreldre og barn: Trine Dalen 

Allidrett for damer: Elin Hellebø Korsgård 
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Styret i MIF Bandy 
 

Leder:   

Tom Andersen      Gjenvalgt for 2 år i 2022  

 

Nestleder:   

Turid Kolstadløkken.     På valg - gjenvalg 

 

Styremedlemmer:  

Ann Irén Svane Mathiassen    Gjenvalgt for 2 år i 2022  

Lisbeth Ranum Vedal Midlertidig.   NY – Økonomi 

Runar Andreassen      Gjenvalgt for 2 år i 2022  

Kim Erik Petersen      Gjenvalgt for 2 år i 2022  

Johan Olaf Førde  På valg – gjenvalg 
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Valgliste for Baseball 2023 
 

Group Leader:   Rakul Davis Board  

 

Member:   Carl Davis Board  

Member:    Christy Brownlee (Re-elected)  

Board Member:  Ann-Christin Pålsson (Re-elected) 

Board Member:  Erik Hystad 
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Valgliste for MIF-huset 2023 

 
 
 

Leder: Jan Roger Lundstad (ikke på valg) 
 

Styremedlemmer: 
 

Inger Karin Dyngeland – utleieansvarlig (ikke på valg) 
 

Liv Østli – sekretær (gjenvalg 2 år) 
 

Harald Hagen (gjenvalg 2 år) 
 

Alex Sletten (ikke på valg) 
 

Ronny Heggnes (2 år, ny) 
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Valgliste for MIF håndball 2023/2024 
 

 

Stilling  Navn  Periode  Lag  
Leder  Marita Kristiansen 1 år  2014 
Kasserer  Niklas Lewenhaupt  1 år  2009-2010  
Styremedlem  Jarle Bråthen  1 år  2009-2010  
Styremedlem  Camilla Kolstad Opseth 1 år  2007-2008 
Styremedlem  Lena Albrigtsen 1 år  2012-2013 
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Valgliste MIF Judo 
 

Roger Danielsen, leder – Ikke på valg 

Tom Eriksen, økonomi – Gjenvalg 2 år  

Rune Jensen, styremedlem -Ikke på Valg 

Jostein Wekre, styremedlem – Ny 2 år 

Stian Lein, styremedlem – Ny 1 år 
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Valgliste MIF SKI 
 

  Leder:    Eivind Rørhuus-Øie (Ett år til) 

  Nestleder:   Halvard Vik (på valg) 

  Sekretær:   Heidi Wam-Klem (på valg) 

  Kasserer:   Jon-Christian Hval (Ett år til) 

  Oppmann rekrutt:  Jussi Cederquist (på valg) 

  Oppmann junior/senior: Halvard Vik (på valg) 

  Styremedlem:  Ingunn Ryghseter 

  Styremedlem:  Jarle Wermskog 

  Styremedlem:  Sondre Rosfjord Askim (på valg) 

  Sportslig Leder:  Per Mile/Halvard Vik? 

   

Andre verv: 

  Innkjøpsansvarlig Mif-Hytta: Tom Christian Aasen (på valg) 

  Utleieansvarlig Mif-Hytta: Lene Røkenberg-Stranden 

  Sponsoransvarlig:   Thorleif Haug (på valg) 

Nettansvarlig:   Ingunn Ryghseter 

Dugnadsansvarlig:   Sondre Rosfjord Askim 

Hytte sjef:     Jørn Andre Haug (på valg) 
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Valgliste MIF turn: 
 

 

Leder: Lill-Hege Leireng -     stiller til gjenvalg for 1 år  

Kasserer: konstituert Natasha Kolgrov –   stiller til valg 2 år  

Sekretær: Konstituert Sissel Natalie Olsen –- stiller til valg 2 år  

Styremedlem: Konstituert Gøran Trælnes –  stiller til valg 2 år  

Styremedlem: Konstituert Ingrid A Olsen –  stiller til valg 2 år  

Medlemsansvarlig: Arvid Dahl –    stiller til gjenvalg for 1 år 
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Valgliste MIF Fotball 

 

Leder:   Tom Henrik Rogstad   - 2 år NY  
 
Nestleder:   Pål Skistad     - Ikke på valg 
 
Styremedlem:  Guri Stenvåg     - Ikke på valg 
 
Styremedlem:  Jens Martin Støten   - Ikke på valg 
 
Styremedlem:  Kristoffer Reinsfeldt Arnesen - Ny – 2 år. 
 
Styremedlem:  Richard Tandberg Olsen  - Ny 2 år 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


