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Styrets sammensetning 

Leder:  
Fredrik Ek 

Nestleder:  
Marita Veivåg 

Styremedlemmer og varamedlemmer: 
Asbjørn Ranheim 
Nina-Helene Nordstrøm  
Stein Arne Windju  
Kjersti Graftås 

Valgkomité: 
Joacim Jansen 
Rune Fjeldstad 
Jennie Skjærstad 
Helena Lindberg 

Kontrollutvalg:  
Håkon Vinge 
Trine Kjelbergvik 
Tina Lindén 

 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 13 styremøter hvor 86 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 
Fra årsmøtet og frem mot sommeren var året preget av den pågående Covid-19 pandemien, men 
ikke i like stor grad som året før. Frem mot sommeren fikk vi på plass nytt vant med midler fra 
sparebankstiftelsen. Våren gikk og med på å ferdigstille klubbkolleksjonen, noe som resulterte i at 
klubbshopen var oppe og gikk fra sesongstart i august og at vi fikk gjennomført klubbkveld i 
samarbeid med Norsk Bandysport.  

Styret har det siste året hatt fokus på rekrutering og har hatt to medlemsmøter med besøk av en 
utviklingskonsulent fra Norges Bandyforbund. På det første møte ble det laget en handlingsplan for 
rekrutering, som ble revidert på et nytt møte på høsten. Styret fortsetter dette arbeidet og 
kontakten med utviklingskonsulenten også i 2022 
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Aktivitet 
Fra årsmøtet og frem til sommeren var det på grunn av pandemien og avsluttede sesonger lite 
aktivitet i klubben ut over treninger. Alle lag fikk gjennomført en liten sommeravslutning siste 
trening før ferien. 

Vi gjennomførte i samarbeid med Eidsvoll kommune en sommerskole i innebandy, dette som en del 
av et større sommerskoleprosjekt fra regjeringen. Vi gjennomførte fire dager med to forskjellige 
grupper. Til sammen hadde vi 23 deltakere, flere av dem nye. 

Ved sesongstart i august var hele landet gjenåpnet og alle lag kunne gjennomføre normale treninger 
og kampaktivitet, frem til desember da det ble ny nedstengning som varte til midten av januar. 

Mini deltok på tre av fire minirunder i løpet av høsten og hadde to treningskamper mot Ull/kisa, 
samt en på nyåret. Etter nyttår har de deltatt på to, da en ble avlyst. 

Klubben har på nyåret gjennomført sin første aktivitetsrunde for J11, denne ble av praktiske årsaker 
avholdt i Minnesundhallen. Arrangementet gikk smertefritt for seg og gav mye verdifull lærdom til 
senere gjennomføringer. 

G11 har hatt utfordringer i forhold til antall deltakere, noe som har vært fokuset under styrets 
rekrutteringsarbeid. Heldigvis har det vært mulig å låne spillere fra de andre lagene våre slik at de 
har fått gjennomført kamper og har gjennomført en flott sesong tross i utfordringene. 

J11 er det laget som har hatt størst vekst i løpet av sesongen i antall deltakere, noe vi er veldig 
fornøyde med, da innebandy som helhet sliter med jenterekrutering. De har og gjennomført en flott 
sesong. 

G13 fikk en kjempetøff sesong med stor motstand og de ble derfor, i samarbeid med Bandyregionen 
flyttet til serien G12 for å beholde motivasjonen i laget.   

Senior har hatt en, om mulig, enda tøffere sesong som helt nye i 5. divisjon og har i skrivende stund 
over 100(!) baklengsmål. 

Det har i løpet av årsmøteperioden blitt gjennomført ett møte i Øvre Romerike Innebandy som er et 
sammarbeidsprosjekt mellom flere av klubbene i området hvor Råholt IBK deltok. Som resultat av 
dette sammarbeidet er det satt opp et keeperkurs hvor flere av klubbens trenere og keepere deltar 
og det blir også i løpet av våren satt opp et trenerkurs. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Målene er hentet fra organisasjonsplanen vedtatt på årsmøtet 2021 
Hovedmål 

En aktiv klubb for utøvere i alle aldersgrupper. 
Ha etablert den nye hallen ved nye Råholt skole som vår hovedarena. 
Bli gode på arrangementer. 
Opprettholde og videreutvikle samarbeid med klubber i nærheten. 
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Delmål 

Etablere barnelag for minst 6 aldersgrupper (inkl juniorlag), hvorav jentelag på minst 3 av 
aldersgruppene. 
Ha et etablert mikslag i serie. 
Aktiv damegruppe. 
Aktiv mosjonsgruppe. 
Skal ikke spesialisere utøver før de er 12 år. 
Arrangere minirunder og aktivitetsserier. 
Engasjere foreldre. 
Avtale treningskamper. 
Skal de neste 5 årene øke medlemsantallet med 10% hvert år. 
Samarbeide med Ull/kisa, eller andre om arrangementer 

Vi har i løpet av høsten og vinteren begynt å jobbe mot flere av målene; vi har arrangert 
hjemmekamper og aktivitetsrunde og har med dette høstet erfaring mot det å bli gode på 
arrangementer. Etter aktivitetsrunden vår fikk vi skryt både av dommerobservatøren som var til 
stede og av administrasjonen i Bandyregionen etter arrangementet.  

Den nye hallen på Råholt skole står klar høsten 2022 og Idrettskonsulenten i kommunen er helt klar 
på at vi skal inn i denne og være en av primærbrukerne av hallen. 

Samarbeidet med Ull/kisa går godt og det arrangeres kurs som klubbene samarbeider om og det er 
flere av lagene som jobber med å avtale treningskamper.  

Trass i flere forsøk har vi så langt ikke lyktes å blåse liv i damegruppa vår etter pandemien, men vi 
har flere damer som er aktive på vårt serielag i 5. divisjon. 

 

 

Medlemstall 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 20 0 0 14 34 

Menn 0 43 11 1 17 72 

Totalt 0 63 11 1 31 106 
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Medlemsutvikling 

 2019 2020 2021 

Kvinner 7 29 34 

Menn 44 81 72 

Totalt 51 110 106 

 

 

Årsregnskap  

Klubbens økonomi har i 2021 vært god noe som regnskapet viser. Årsregnskapet ble bedre enn 
budsjettet tilsa da vi fikk innvilget flere midler enn vi så for oss før forrige årsmøte. Vi har og 
gjennomført arrangementer, noe som det ikke var budsjettert for, men vi mener regnskapet viser vi 
gjennomførte dette på en god måte.  

 


