
(ingen innkomne saker ) 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent: 
Forslag til vedtak:  
Medlemskontingenten for 2018 fastsettes til kr 450, med unntak for trenere, lagledere og 
personer som innehar roller i Teie IF som beskrevet i undergruppenes klubbhåndbøker. For 
disse utgjør medlemskontingenten kr 100. Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette 
treningsavgift/aktivitetsavgift. 

Sak 12: Fastsette treningsavgift 
Forslag til vedtak: 
Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift/aktivitetsavgift. 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Forslag til vedtak: 
Teie IF skal, iht. Teie IF's lov § 19 (2), ha følgende grupper med gruppestyrer: Håndballgruppe 
og fotballgruppe. 

Sak 15: Mulighetsstudie Teie idrettspark. Informasjonssak 
Sak 16: Foreta følgende valg: 

16.1  Styreleder 

Til medlemmer i Teie idrettsforening 

  Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Teie Idrettsforening 
Styret viser til innkallingen til årsmøte av 16. februar 2018. 
Årsmøtet avholdes den 20. mars kl. 1800 på Teie klubbhus 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap for 2017 

Signert årsregnskap fremlegges på 

Sak 10: Behandle forslag og saker 
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16.2 Nestleder 
16.3  Øvrige styremedlemmer 
16.4  Varamedlemmer 
16.5  To revisorer 
16.6  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter 

16.7 Leder av valgkomiteen 
16.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 
16.9  Varamedlem til valgkomiteen 

 
 
Sak 17: Utmerkelser 
 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Idrettslagets årsberetning (fremlegges signert på årsmøtet) 
- Regnskap 2017 (fremlegges signert på årsmøtet sammen med revisjonsberetning) 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Med vennlig hilsen 
styret i Teie idrettsforening 
 

 

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og 
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om 
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 
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Sakspapirer til årsmøte Teie idrettsforening 2018 
 
Vedlegg 1: Idrettslagets årsberetning (fremlegges signert på årsmøtet) 

1b) Fotballgruppens årsmelding 
1b) Håndballgruppens årsmelding 

Vedlegg 2: Regnskap 2017 
Vedlegg 3: Styrets forslag til budsjett 
Vedlegg 4: Styrets forslag til organisasjonsplan 
Vedlegg 5: Valgkomiteens innstilling 
Vedlegg 6: Styrets innstilling til ny valgkomité 
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STYRETS ÅRSBERETNING 2017 
 

1.INNLEDNING 
Denne årsrapporten bør leses sammen med gruppenes årsmeldinger, slik vil en få en total oversikt 
over virksomheten i Teie IF. Vedlagt finnes årsmeldinger fra håndballgruppen og fotballgruppen.  
 

2. STYREMØTER 
Styret har hatt 4 referatførte styremøter i 2017. I tillegg har vi hatt løpende kontakt, samt et par ikke 
referatførte møter blant annet i forbindelse med ny draktleverandør. Det ble gjennomført 
ekstraordinært årsmøte 12.oktober, hvor ny valgkomite kom på plass. Av større saker som har vært 
oppe kan det nevnes; ny leverandør av klubbklær og mulighetsstudie av Teie Idrettspark. 
 

3. BANEANLEGG 
Erfaringen fra 2017 viste at utvidelsen av hovedbanen gav fotballgruppen den økte muligheten til å 
gjennomføre aktiviteter, både i 9-erkamper og turneringer. Det var likevel nødvendig å være forsiktig 
med bruken av banen dette første året, slik at det nysådde gresset fikk «festet seg».  
 
Teigarbanen er svært dårlig drenert, noe som skaper utfordringer ikke bare vinterstid, men også 
sommerstid. Ved regnvær blir det lenge liggende svært mye «overvann» som gjør banen uegnet over 
flere dager. Dette har periodevis skapt store problemer med gjennomføring av kamper for de yngste 
lagene som har sine kamper satt opp der. Det bør nevnes at øvre kunstgress 11erbane også har behov 
for forbedringer, da den er til dels uegnet til fotball på dagene det er mye regnvær. 
 
Med kun to 11erbaner tilgjengelig er banekapasiteten for liten i vintersesongen. Fotballgruppen har 
som del av sitt Kvalitetsklubbsystem etablert eget baneutvalg som vedlikeholder kunstgressbanene i 
Teie idrettspark. Med gavemidler fra Sparebank1 er det kjøpt traktor og utstyr som brukes til 
vedlikehold av kunstgressbanene både sommer og vinter. Styret har sørget for rutiner, kurs og 
opplæring for baneutvalget. Fotballmål og nødvendig utstyr blir løpende vedlikeholdt av baneutvalget. 
Kommunen klipper gresset på hovedbanen, og baneutvalget merker banen før kamper. 
 
4. KLUBBHUSET 
Vi har i 2017 oppgradert kjøkkenet med nye fronter og benkeplater, noe som har gitt kjøkkenet en 
lysere og triveligere atmosfære. Midlene som her ble brukt var en gave fra Sparebank1. Klubbhuset er 
flittig i bruk av alle gruppene i Teie IF.  Kapasiteten er sprengt, og det er besluttet å endre 
styrerommet til møterom samt å dele salen i to enheter for booking. 
 
 
 

TEIE IDRETTSFORENING 
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5. HJEMMESIDEN 
Teie IF har fått ny hjemmeside, her ligger oppdatert informasjon fra alle undergruppene. Intensjonen 
er at siden skal inneholde svarene på alle spørsmål utøvere, foresatte, rolleinnehavere og andre måtte 
ha om rutiner og drift av Teie IF.  
 

6. ØKONOMI 
Regnskapet viser et overskudd på kr 810 045, hvorav fotballgruppa har et overskudd på kr 747 341 og 
håndballgruppa et underskudd på kr 58 643. 
  
Fotballgruppas resultat er ca. kr 400 000 høyere enn budsjettert, hvilket i hovedsak skyldes økte 
sponsorinntekter, som totalt utgjør ca. kr 580 000 (kr 150 00 mer enn budsjettert), og reduserte 
kostnader (ca. kr 230 000 mindre enn budsjettert). Håndballgruppas underskudd skyldes i hovedsak 
økte kostnader (ca. kr 200 000 mer enn budsjettert), hvorav det vesentligste er dekt inn gjennom økte 
inntekter (ca. kr 140 000 mer enn budsjettert). Forøvrig nevnes at ca. én tredjedel av håndballgruppas 
treningsavgift (fakturert i 2017) ikke var betalt per 31.12.2017. Denne andelen av treningsavgiften (ca. 
kr 110 000) blir derfor først inntektsført (når den blir betalt) i 2018. Dette har tilsvarende 
konsekvenser for medlemskontingenten til Teie IF (ca. kr 30 000), som faktureres håndballgruppas 
medlemmer sammen med treningsavgiften. For fotballgruppa er det ingen restanser, hverken 
treningsavgift eller medlemskontingent. 
 
Regnskapet viser også at foreningen har en god soliditet og likviditet med til sammen ca. kr 4 675 000 
på konto, ca. kr 250 000 i utestående fordringer (herunder periodiserte inntekter/utgifter) og en 
kortsiktig gjeld på ca. kr 370 000. Foreningen har ikke langsiktig gjeld. Av foreningens bankinnskudd 
utgjør fotballgruppas andel ca. kr 1 670 000 og håndballgruppas andel ca. kr 1 360 000. 
For øvrig vises til foreningens og undergruppenes årsregnskap. 
 
I 2017 har fotballgruppa mottatt støtte fra Sparebank 1 BV med kr 300 000 til anskaffelse av traktor og 
diverse utstyr, og i forbindelse med utskifting av klubbkolleksjon har vi fått innvilget støtte med kr 150 
000. Dette utgjør verdifulle bidrag til foreningen, som vi setter stor pris på. 
Fra 2017 er BDT Viken engasjert som regnskapsfører for Teie IF med undergrupper. 
 

7. LYSLØYPE 
Teie IF, ved Øyvind Grette, kjører opp løyper ved behov. Lysløypene får mye ros av nærmiljøet. 
 

8. TEIE ARENA   A/S 
Vårt heleide aksjeselskap er den formelle eier av vår kunstgressbane. Banen leies ut til Teie IF 
v/fotballgruppen, og det er leietager (fotballgruppen) som har ansvaret for banevedlikehold. 
Selskapets styre består av Thomas Lie, Christian Kolstad og Gro Gulliksen. 
Selskapet har sitt eget årsmøte/generalforsamling. 
 

9. FREMTIDEN. 
Teie er et populært sted å bo, og tilflyttingen øker for hvert år i takt med fortetningen i bomiljøet på 
Nøtterøy. Antall barne –og ungdomsfamilier øker, og behovet for større områder til aktivitet i takt 
med dette.  Teie IF ønsker å være en del av utviklingen som skjer i samfunnet. Vi har i dag en fin 
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rekrutteringen til vår forening, og har et sterkt ønske om å kunne fortsette med å ta imot alle som 
ønsker å bli en del av Teie IF. For å kunne fortsette med like stor eller muligens større rekruttering, må 
vi representere og tilby et bredt og attraktivt tilbud til barn og unge. 
 
Mulighetsstudie av Teie Idrettspark er iverksatt, for å kartlegge behov og muligheter i et langsiktig 
tidsperspektiv. 
 
 

10. FORENINGENS LEDELSE 
Styret i 2017: 
Gro Gulliksen, leder - Thomas Lie, nestleder -  Øyvind Grette, styremedlem -  Christian Kolstad, 
styremedlem - Erling Nicolaysen, styremedlem og Mette Fagernes, vara styremedlem. Henrik Aske har 
møtt for Erling Nicolaysen. 
 
Våre æresmedlemmer er:  
Sverre Havstein  -  Finn Arne Isaksen  -  Knut Mello  -  Kjell Henning Johansen  -  Odd W. Steen  -  
Ragnar Askum  -  Leif Kilde Evensen – Øyvind Grette – Berge Velde 
 
Følgende medlemmer er innehavere av foreningens gullmerke: (disse har naturligvis fått 
emaljemerket): 
Leif Odd Andersen (1950) - Sten Gurrik (1953) - Kurt Hammer (1954) - Kjell Bjerkøy (1954)  - Knut 
Gurrik (1955) - Erik Holter (1957) - Svein Vike (1959) - Peter Aarvold (1962) - Egil Moe (1970) - Sverre 
Knudsen (1970) - Gullik Glenne (1974) - Karl Arnt Olsen (1974) - Jens Johansen (1975) - Johnny Skaug 
(1977) - Gunnar Aker (1980) - Harald Evensen (1982) - Finn Åge Svendsen  (1986) - Berit Synnøve 
Isaksen (1986) - Per Erik Dybdahl (1987) - Per Låhne (1988) - Kai H. Andersen (1992) - Ingjerd H. Nilsen 
(1992) - Bjørn Moe (2004) - Erling Nicolaysen (2013) - Helge Idar Andersen (2013) - Øyvind Grette 
(2014) - Berge Garmann Velde (2014).  
 
Følgende medlemmer er innehavere av foreningens emaljemerke: 
Ludwig Wannemacher (1977) - Øyvind Landemoen (1977) - Frank Fagernes (1978) - Frank Halvorsen 
(1978) - Inger  Isaksen (1978) - Per Telenius (1978) - Elin Lie Andersen (1979) - Elsa Fagernes (1979) -  
Harald Jacobsen (1979) - Jan Erik Kvalshaugen (1979) - Synnøve Landemoen (1979) - Bitten Skaug 
(1979) - Harald Karlsen (1980) - Gudny Meyer Olsen (1980) - Else Samuelsen (1981) - Karin Dybdahl  
(1981) - Reidar Vasbø (1982) - Anne Marie Østrem (1982) - Erik Rønning (1982) - John Samuelsen 
(1982) - Ena Mello  (1982) - Per Johannesen (1984) - Brit Revfem (1985) - Odd Kamfjord (1985) - Eivind 
Djupvik ( 1985) - Arne Mathiesen (1985) - Thorstein Thyberg (1986) - Grethe Thon (1986) -       Alf 
Vestvik (1987) - Ingrid Waag (1987) - Helge C-Bjerke (1987) - Inger Johanne Iversen (1987) - Morten 
Samuelsen (1987) - Oddvar Sten Johansen (1987) - Jack Ivar Mjør (1987) - Bjørn Ingebrigtsen (1988) - 
Morten Mathiesen (1988) - Terje Olai Norum (1988) - Jon Skaug (1988) - Arild Barkve (1989) -Ellen 
Grete Barkve (1989) - Jan Karlsen (1989) - Ann Mari Olsen (1989) - John Harry Olsen (1989) -   Øyvind 
Edvardsen (1990) - Petter Karlsen (1991) - Nils Georg Samuelsen (1991) - Terje Knudsen (1991) - 
Ragnar Høyjord (1991) - Geir Åkvik (1991) - Erik Graue (2014) - Leif Solberg (2014) - Stein Inge Hove 
(2014) - Gro Gulliksen (2014) 
 
Huskomiteen: Øyvind Grette, leder 
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11.UTMERKELSER TØNSBERGS BLAD POKAL 
Følgende har tidligere mottatt pokalen: 
Magnus Dahl Eide (1999) - Helge Idar Andersen (2000) - Anders Austbø Sorknes (2001) - 
Hans Chr. Bøe og Erik Rønning (delt 2003) - Steinar Andersen (2004) - Svein-Erik  
Kristiansen (2005) - Jarle Olsen (2006) - Edgar Andersen (2007) - Bjørn Moe (2008) - 
Anne Skaug (2009) - Erling Nicolaysen (2010) - Øyvind Grette (2011) - Steinar  
Ottesen (2012) - Berge Garmann Velde (2013) - Gro Gulliksen (2014) - Jacob Hultgren (2015) -  
Hilde Bakkeløkken (2016)  
 
Tønsbergs Blads pokal for året 2017 tildeles: Ragnar Askum         
 

 
 
Årsmøte avholdes ONSDAG 20.MARS KL.18.00 
For hovedstyret 
Gro Gulliksen 
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 TEIE IF FOTBALLGRUPPEN 
 

ÅRLIG MØTE 
(iht. lov for Teie idrettsforening § 19) 

 
Teie Klubbhus, torsdag 15. mars 2017 kl. 1830 

 
Dagsorden 

 
Velkommen – møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne referatet 

 
1. Fotballgruppen – hvem er vi og hvordan er vi organisert? 

 
2. Gjennomgang av endringer i fotballgruppens håndbok 

 
3. Gjennomgang årsberetning, aktivitetsplan, regnskap og budsjett 

 
4. Treningsavgift 2018 

 
5. Kandidater til valg av fotballstyre 2018 

 
6. Mål og prioriterte oppgaver i 2018 

 
7. I trygge rammer – mobbing og rasisme innenfor Fair Play 

 
8. Prosjekt Teie idrettspark – hva er viktig for fotballgruppa? 

 
9. Årets spillere i Teie fotball – premiering 
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ÅRSBERETNING 2017 – Teie IF Fotballgruppen 
 
 
Styrets sammensetning 2017: 
Leder:  Christian Kolstad 
Nestleder:   Thomas Lie (på valg) 
Sportslig leder:  Charlotte Ølstørn (på valg) 
Styremedlem:  Monica Olsen (på valg) 
Styremedlem:  Pia Harneshaug 
Styremedlem:  Linn Løvendahl Christoffersen (på valg) 
Styremedlem:  Erlend Fossnes 
Kvalitetsklubbansvarlig   Mette Fagernes (på valg) 
 
 
Styret i fotballgruppen har gjennom 2017 hatt jevnlige styremøter omtrent hver 3. uke. Det 
har vært flere arbeidsmøter knyttet til konkrete aktiviteter gjennom året. Sportslig utvalg har i 
sine møter hatt fokus på klubbens sportsplan og ulike sider i arbeidet med utviklingen av 
fotballens sportslige tilbud i Teie IF Fotball. 
 
Generelt 
Fotballgruppen hadde gjennom 2017 opp mot 500 aktive medlemmer fra 6 år og oppover til 
«old boys» og «old girls». 

Teie IF Fotball har ingen fast ansatte. Alt arbeid i gruppen er gjennomført på frivillig basis i 
beste dugnadsånd. Fotballgruppen er organisert med fotballstyre og åtte utvalg. Hvert utvalg 
har definert mandat og ansvarsområde, og ledes av et styremedlem. Det er opprettet en 
rekke roller i de ulike utvalgene. Det er utarbeidet rollebeskrivelser og arbeidsprosedyrer for 
den enkelte rolle.  

I tillegg til utvalgene er det opprettet fire tverrgående arbeidsgrupper for områder som skal 
prioriteres særskilt i årene fremover - trenerforum, fair play gruppe, jentegruppe og 
keepertrening. 

Sportslige resultater  
Gjennom 2017 har det vært et høyt nivå på det sportslige arbeidet i både barne-, ungdoms- 
og senioravdelingen. Fotballgruppen hadde 46 lag registrert hos NFF Vestfold i 2017. Vi har 
hatt lag i alle aldersgrupper på guttesiden, og nesten alle på jentesiden. Våre to seniorlag 
spilte i henholdsvis 3. divisjon damer og 5. divisjon herrer med strålende resultater.  
 
Inkludering, integrering og verdiskapning i samfunnet 
Fotballgruppen er en viktig verdiskaper på Nøtterøy, og har som mål å tilføre verdier til 
lokalsamfunnet gjennom inkludering og integrering. Fotballgruppen har egen 
integreringsansvarlig som i kontakt med kommunen arbeider med å tilrettelegge for at alle 
barn og unge får muligheten til å spille fotball i nærmiljøet på Teie.  
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Teie fotball – en Fair Play-klubb 
Begrepet fair play har et særlig fokus i fotballklubbens arbeid og i all vår aktivitet i Teie fotball. 
Fotballgruppen har fortsatt arbeidet med kampvertsystemet, og vi ble våren 2017 formelt 
godkjent som «Fair Play-klubb av NFF Vestfold». 
 
Barnefotballen 
Fokuset på informasjon fra styret inn i lokalmiljøet og den videre oppfølgingen mot de ulike 
lagene har ført til en god tilgang og vekst av nye spillere i de yngste gruppene. Samtidig har 
det også i 2017 vist seg å være en utfordring å holde på de yngste jentene etter den første 
oppstartsfasen. Sportslig utvalg jobbet derfor målrettet med fokus på bl.a. «jentedagen». De 
yngste lagene kan trene mye innendørs i gymsaler på vinterstid. 
 
Ungdomsfotballen 
Teie Fotball har i ungdomsfotballen mange lag i de ulike årskullene. Det er fortsatt slik at det 
er flere guttelag enn jentelag i ungdomsgruppene, men det synes å være økt interesse blant 
jentene i klubbens «ungdomsavdeling». Teie fotball har flere lag på forskjellige nivåer i 
ungdomsfotballen. Dette er i samsvar med kravet om å gi alle et godt tilbud, uavhengig av 
ambisjonsnivå og ferdigheter. Når vi samtidig vet at det er et stort frafall i ungdomsskolealder, 
er det svært viktig å kombinere et godt sosialt miljø og utfordrende sportslig tilbud til 
årskullene som helhet. 
 
Jentefotballen 
Det var i sesongen 2017 en økning med tre jentelag i kretsens seriespill. Styret mener likevel 
det er behov for et fortsatt fokus på rekrutteringen av jenter i barnefotballen i Teie. I alle 
fotballklubber er det viktig å jobbe langsiktig for å utvikle jentefotballen, og dette vil også i 
året som kommer være et fokusområde. 
 
Seniorfotballen 
Vårt a-lag herrer hadde i sesongen 2017 mange gode kamper, og viste «godfotball» både på 
hjemme- og bortebane. Ved å gå ubeseiret gjennom sesongen sikret vårt herrelag spill i 4. 
divisjon den kommende sesongen. Styret mener at Teie fotball bør ha som ambisjon å 
etablere seg i 4. divisjon herre den kommende sesongen. Vårt a-lag damer gjorde også en 
meget god sesong i 3. divisjon. Laget hadde en meget sterk høstsesong og er i ferd med å 
etablere seg godt i 3. divisjon damer. 
 
Generelt vil styre bemerke at samtidig som Teie fotball først og fremst skal være en 
breddeklubb er det viktig at Teie har to seniorlag som inspirerer og motiverer våre barne- og 
ungdomslag, både på gutte- og jentesiden. Styret har besluttet at begge våre seniorlag skal få 
støtte til treningsleir i 2018, og mener at det vil bidra til å sikre at de to lagene blir godt 
forberedt til 2018-sesongen. 
 
Økonomi – regnskap 2017 og budsjett 2018 
Styrets vurdering etter 2017 er at fotballgruppen gjennom arbeidet med kvalitetsklubb nå er i 
ferd med å etablere meget gode rammer for økonomistyring. Regnskapet viser et resultat på 
kr 747 341. Til sammenligning var resultatet for i 2016 på kr 196 019, i 2015 på kr -47 319 og i 
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2014 på kr -167 046. I likhet med foregående år var driften av kunstgressbaner den største 
utgiftsposten for fotballgruppen i 2017. Største inntekt er treningsavgiften, sammen med økte 
inntekter på sponsorinntekter. 
 
Resultatet på kr 747 341 utgjør 394 341 mer enn gruppen budsjetterte for 2017. Dette 
skyldes i hovedsak økte sponsorinntekter, som totalt utgjør ca. kr 580 000 (kr 150 000 mer 
enn budsjettert) og reduserte kostnader (ca. kr 230 000 mindre enn budsjettert).  
 
Per 31.12.2017 var det ingen restanser i treningsavgift eller medlemskontingent, fakturert 
fotballgruppas medlemmer. 
 
For 2018 legger fotballgruppen frem et budsjett med sikte på driftsoverskudd på kr 510 300. 
Dette skyldes først og fremst kostnadene innkjøp av nye drakter og klubbtøy vil medføre, og 
budsjettert støtte til deltakelse for J16 i Danacup og seniorlagenes treningsleir. 
 
Banesituasjonen 
Kunstgressbane 1 (KG1) ble ferdigstilt i 2009 og «eies» av Teie IF som har 100 % av aksjene i 
Teie Arena AS. Kunstgressbane 2 (KG2) og Teigarbanen (7erbanen) eies av Nøtterøy 
kommune. Fotballklubben har gjennom avtale med kommunen bruksretten til de to 
sistnevnte banene utenfor skoletid. Fotballklubben har driftsansvaret (sommer og vinter) for 
alle banene. Hovedbanen (gressbanen) blir i sommerhalvåret klippet og vedlikeholdt av 
Nøtterøy kommune.  
 
I vintersesongen er de to kunstgress 11erbanene avgjørende for driften. Teigarbanen med 7er 
kunstgress blir hard og glatt. Aktivitet på banen vinterstid er vanskelig og gir skader. Med kun 
to kunstgress 11erbaner er kapasiteten for liten i vintersesongen. Det har vist seg vanskelig å 
gjennomføre oppsatte treninger og kamper når Teigarbanen i liten grad kan benyttes på 
grunn av dårlig drenering. Noen av treningene for de yngste lagene har gjennom vinteren blitt 
flyttet inn i kommunens gymnastikkhaller. Dette er en «nødløsning» som flere av våre trenere 
har påpekt gir vanskelige treningsforhold for våre store barnegrupper i de yngste årskullene. 
Fotballgruppen har også vært nødt til å leie enkelte timer i kommunens idrettshaller i helgene 
for å gi et godt nok tilbud. 
 
I sommersesongen er hovedbanen med naturgress tilgjengelig. Med denne banen i tillegg til 
de to 11erbanene og Teigarbanen har fotballgruppen god nok kapasitet til å gjennomføre 
treninger og kamper. Erfaringen fra 2017-sesongen viste at utvidelsen av hovedbanen gav 
fotballgruppen den økte mulighetene til å gjennomføre aktiviteter, både 9-erkamper, 
aktivitetsturneringer og Teiecup. Det var likevel nødvendig å være forsiktig med bruken av 
banen dette første året, slik at det nysådde gresset «satt seg». 
  
Teigarbanen har dårlig drenering, noe som skaper utfordringer ikke bare vinterstid som nevnt, 
men  også sommerstid. Ved regnvær blir det lenge liggende svært mye «overvann» som gjør 
banen uegnet over flere dager. Dette har periodevis skapt store problemer med 
gjennomføring av kamper for de yngste lagene som har sine kamper der. Det bør nevnes at 
øvre kunstgress 11erbane også har behov for forbedringer, da den er til dels uegnet til 
fotballaktiviteter på dagene det er mye regnvær.  
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Fotballgruppen har som del av sitt Kvalitetsklubbsystem etablert eget baneutvalg som 
vedlikeholder kunstgressbanene i Teie idrettspark. Med gavemidler fra Sparebank1 er det 
kjøpt traktor og utstyr som brukes til vedlikehold av kunstgressbanene både sommer og 
vinter. Styret har sørget for kurs, rutiner og opplæring for baneutvalget i tråd med krav til 
HMS. Fotballmål og utstyr blir vedlikeholdt av baneutvalget, som også merker hovedbanen før 
kamper. Kommunen klipper gresset på hovedbanen. 
 
Noen særskilte aktiviteter i 2017 
 
Årets vårdugnad var igjen svært vellykket. Dugnaden viser at det er vilje i gruppen til å bidra 
når det organiseres godt. Mange stilte opp, både trenere/lagledere og spillere. Igjen stilte 
kommunen med container til store trær, styret organiserte lotteri og grillmat. 
 
Fotballskolen 2017 i samarbeid med Tine. Styret og sportslig utvalg, sammen med dedikerte 
medlemmer og foreldre planla aktiviteten og gjennomføringen i 2017. Våre egne spillere i 
ungdomsalder var instruktører. Fotballskolen er viktig for miljøet i fotballgruppen og gir våre 
ungdommer muligheten til å bidra inn i arbeidet med våre yngre spillere i barnefotballen. 
 
Innkjøp av «Teie-traktor». For å kunne vedlikeholde våre kunstgressbaner selv, har 
fotballgruppen ved hjelp av gavemidler fra Sparebank1 kjøpt egen traktor. Den er prydet i 
Teies farger, og vil være viktig i baneutvalgets arbeid i Teie idrettspark. 
 
Ny leverandør- og klubbkolleksjon. Teie IF har i 2017 byttet merke og leverandør for klubbtøy. 
Valget falt på Joma og Clubassist, etter en lang prosess der det var mange aktuelle kandidater. 
Med dette valget får vi bredt utvalg og gode priser på tøy og utstyr til både klubb og spillere. 
Det blir også nytt «skreddersydd» kamputstyr for fotballgruppen. 
 
Kurs og kompetansebygging for våre trenere har gjennom 2017 vært et viktig satsingsområde. 
Dette har ført til en kursrekord i Teies deltagelse på NFFs mange grasrottrenerkurs, noe som 
er svært viktig for kvaliteten på våre treninger.  
 
Teie OBOS Cup ble gjennomført med full trøkk i 2017. Cupen omfattet alle aldersgrupper 
innenfor barnefotballen, samt 7er lag i klassene G13 og J13. Arrangementet er et av de store 
høydepunkter i Teie idrettspark. I 2017 var OBOS sponsor for arrangementet, og nytt navn på 
cupen var derfor Teie OBOS cup.  
 
Aktivitetsturnering for barnelagene ble gjennomført til stor glede for både voksne og barn. 
Fotballklubben har allerede gitt NFF Vestfold bekreftelse på at vi ønsker å gjennomføre 
aktivitetsturnering i 2018, og dette blir 28. august i år. 
 
Keepertrening. Det ble fra våren 2017 etablert keepertrenerkurs i samarbeid med NFF 
Vestfold. Gruppen som består av egne erfarne keeperkrefter organiserer jevnlig 
keepertreninger på tvers av kjønn og årganger med stort oppmøte og engasjement. 
 
Lørdag 9. september 2017 ble en Teie-dag av det historiske laget for fotballgruppen. Dette var 
dagen for markering av at fotballgruppen var godkjent som Kvalitetsklubb den 6. september, 
og dagen ble feiret med Meny Champions League (tidligere Arsenalcup) til glede for gutter og 
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jenter i barnefotballen. Også i år var det stor prestisje i å vinne kampene der gutter og jenter 
spiller på samme lag på tvers av alder, og premie var det også i år til alle som deltok. I 2017 
hadde cupen egen sponsor og derav navnet på cupen dette året. 
 
Dommerkorps for barnelagenes kamper i Teie idrettspark er videreført med mange ivrige 
jenter og gutter. Styret har vedtatt et honorar på 100,- for hver kamp. Dette har vært svært 
vellykket, og mange står på klubbens interne dommerliste som laglederne kan benytte seg av 
til hjemmekampene.  
 
Politiattester er obligatorisk for alle voksne som har ansvar for aktiviteter i Teie Fotballklubb. 
Som del av Kvalitetsklubb er det etablert et system for å sikre at dette følges opp i arbeidet 
som fotballklubben driver, med egen ansvarlig for politiattester i fotballgruppen. Alle med 
roller i fotballgruppen må ha politiattest for være del av vår aktivitet. 
 
Restaurering av tribunen. Tribunen ved gressbanen er restaurert og «løftet» tilbake til 
sitteplassen for våre ivrige tilskuere. Sammen med plassene på fjellet på motsatt side er 
tribunen viktig for å skape stemning under kampene på hovedbanen. Det er gavemidler fra 
Sparebank1 som dannet grunnlaget for dugnadsjobben. 
 
Ny WEB-side og ny FB-side. Det er etablert ny WEB-side for idrettsforeningen, med egne sider 
for fotballen. Her vil det være muligheter for å orientere seg blant gruppens aktiviteter, og det 
vil være mye viktig informasjon for både foreldre og aktive. Det er også opprettet Facebook-
side for fotballgruppen, der det vil være mulig å følge med på bl.a. nyheter fra fotballgruppen. 
 
Nytt medlemsregister. Som del av ny webside er det nå etablert et nytt system for 
medlemsregister i Teie IF. For fotballgruppen vil dette gi et lettere system for føring av 
medlemsoversikter, og det vil gi lagledere større mulighet til å ajourføre oversikter.  
 
Avslutningsvis er det viktig å løfte frem at Teie fotballgruppe nå er Kvalitetsklubb godkjent av 
NFF. Dette vil prege arbeidet og aktiviteten i fotballgruppen i 2018. Gjennom 2017 har styret 
lagt mye tid og krefter i arbeidet med de ulike dokumentene som kreves for å sertifiseres til 
Kvalitetsklubb, nå er det tid for å implementere våre rutiner og retningslinjer i praksis.  
 
 
 
 

Teie, 11. mars 2018 
 
 
Christian Kolstad     Thomas Lie         Charlotte Ølstørn        Mette Fagernes 
          leder            nestleder                sportslig leder        kvalitetsklubbansvarlig 

 
 
 
 

Monica Olsen     Pia K. Harneshaug       Linn L. Christoffersen        Erlend Fossnes 
  styremedlem        styremedlem            styremedlem      styremedlem 
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1 Styrets sammensetning og undergrupper i 2017 

Leder: Gro Gulliksen 

Nestleder: Jan Tore Dilling  

Sportslig leder: Øyvind Grette 

Sekretær/web/info: Øivind Aase 

Økonomiansvarlig: Marc Johan With (ikke styremedlem) 

Arrangementsansvarlig: Hilde Bakkeløkken 

Barnehåndballansvarlig: Wenche Kjernli 

Rekrutteringsansvarlig: Vibeke Sørensen frem til 9. Juni 2017 

Dommerkontakt: Åse Bekkevold Kloster  

Styremedlem/Slottsfjell: Renate Solstad 

Sportslig utvalg:  
Øyvind Grette 
Morten Livang Andersen 
Tore Andersen frem til 31.12.2017 
Wenche Kjernli  
Åse Bekkevold Kloster  
Marianne Seljestad 
Karl Olav Sørli 
 
Kioskansvarlig: 
Hilde Bakkeløkken 
Kioskmedarbeider 1: 
Wenche Kjernli 
Kioskmedarbeider 2: 
Lise Wilkie  
 
Materialforvalter 
Thomas Andresen frem til mai 2017 

Dommerkontakt: 
Åse Bækkevold Kloster    
 
Valgkomité:  
Jostein Hesjedal  
Christine Mûller Andersen  
 
Webansvarlig: 
Christina Kile frem til 2018 
 
Barneturneringsansvarlig: 
Bror Olav Håvardsrud  
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2 Lederen har ordet 

Teie Håndball har avholdt 13 ordinære styremøter i 2017, samt årsmøtet i mars 

2017. Vi har avholdt samlinger for trenere, sportslig ledere og dommere i regi av 

Region Sør. Det har vært jobbet godt i alle undergrupper, noe som har gitt gode 

resultater både i kioskdriften, dommerstallen, rekrutteringsarbeidet og” flest 

mulig lengst mulig”.  

2.1 Samarbeid med andre klubber 
Vi har i 2017 jobbet videre med det gode samarbeidet med Nøtterøy bredde på 

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

ønsker å fortsette med. Det er et gjensidig samarbeid, der vi har god dialog og 

sikre avklaringer i forhold til ansvarsforholdene. Vi er en liten øy, og i stedet for å 

kjempe om de samme spillerne, jobber vi sammen for å lage et godt sportslig 

tilbud for alle som ønsker å spille håndball. 

2.2 Slottfjellcup  
Slottsfjellcup er fortsatt vårt største arrangement i løpet av håndballåret. Samarbeid 

mellom idrettsforeningene Sem, Ramnes og Teie gir oss Slottsfjellcup, den viktigste 

dugnadsjobben vi har i løpet av året. Her må alle våre medlemmer og foresatte stille 

opp og gjøre” årets viktigste jobb”. Dette er Teie håndball sin største inntektskilde, og 

et arrangement vi er veldig stolte av.  2017 har nok en gang vært et år med endringer i 

cupledelsen fra Teie sin side. Nye styremedlemmer har kommet på plass, og det jobbes 

meget godt mot ny cup. Det vil i kommende cuper jobbes bevisst med å holde antall 

deltagende lag på et fornuftig nivå, for å kvalitetssikre gjennomføringen. Hovedstyrene 

i de respektive klubbene spiller nå en god rolle inn mot cupen, og utgjør 

generalforsamlingen.  

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

inntektskilder. Det er mini –og aktivitetsturneringene som gir oss de største 

inntektene ift arrangement. På sponsorsiden er SpareBank1BV en av klubbens 

hovedsamarbeidspartner.  Vi har dessverre ikke lykkes med å få på plass en 

sponsorgruppe, dette må det jobbes videre med i kommende sesong.  

Vi har god tro på det lokale næringsliv, og nye aktuelle sponsorer. 
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 3 Årsrapport fra Sportslig leder 

3.1 

I sesongen 2017/2018 er Teie Håndball representert med følgende lag: 

 

 

Seniorlag: 

• Herrelag 3.divisjon 
• Damelag 3.divisjon + 4.divisjon + J18 

 

 

Juniorlag: 

• J16 A (deltar i Bringkval. + J16 B (trukket fra 01.01.18) 
 

 

Barn og ungdom i seriespill: 

14 lag i seriespill i alderen 11-18 år fordelt på 5 guttelag og 9 jentelag: 

 

 

1.  Gutter 12-1 Teie   A-Nivå 
2.  Gutter 12-2 Teie   B-Nivå 
3.  Gutter 13-1 Teie   A-Niva 
4.  Gutter 13-2 Teie   B-Nivå 
5.  Gutter 14 Teie   A-Nivå 
6.  Jenter 11  Teie/Nøtterøy Aktivitetsserie  A-Nivå 
7.  Jenter 12-1 Teie   A-Nivå 
8.  Jenter 12-2 Teie   B-Nivå 
9.  Jenter 13 Teie/Nøtterøy B-Nivå 
10.  Jenter 14 Teie   B-Nivå 
11.  Jenter 15 Teie   A-Nivå 
12.  Jenter 16-1 Teie   A-Nivå – Deltar i Bring kval. 
13.  Jenter 16-2 Teie   B- Nivå (trukket fra 01.01.18) 
14.  Jenter 18 Teie   A-Nivå  
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3.2 Barnehåndball 6-11 år 

Teie IF, håndballgruppa, ønsker å gi barn og unge i nærmiljøet et tilbud om å spille 
håndball i et trygt og godt sosialt miljø. I klubben vår skal alle ha rett til å delta 
uavhengig av ferdigheter, bakgrunn, kultur eller religion. Vårt fokus skal være 
lekbetont allsidig utvikling og fair play. Vi vil oppfordre alle i klubben til å lese 
Norges Håndballforbund sitt hefte om barnehåndball, slik at våre utøvere 
opplever å bli sett og hørt innenfor gode rammer rundt hvert lag. 
 
Vi har som mål å stille lag i alle aldersklasser fra 6 år til 11 år for både gutter og 
jenter. Det stilles fortrinnsvis rene lag i aldersklassene. I sesongen 2017/2018 har 
vi hull i årgangene G2009 og G2006. Begge disse årgangene har sitt tilbud i 
Nøtterøy Håndball Bredde. 
 
Håndballskole for 6-åringer ble gjennomført høst 2017. Det ble engasjert trenere 
fra Teie J01. Samtlige trenere fikk tilbud om trenerkurs Trener 1 modul 1-3 i 
forkant av håndballskolen. Vi ser at dette har vært med på å trygge trenerne i sin 
rolle, samt motivere for videre trenerarbeid. 
 
Teie IF, håndballgruppa, skal motivere og legge til rette slik at foreldre kan bidra 
aktivt som trenere og oppmenn. Vi tilbyr trenerutdannelse for trenerkandidater i 
barnehåndballen, og oppfordrer trener og oppmenn til å delta på ulike 
arrangement i regi av Norges Håndballforbund, Region Sør. 

3.3 Senior Damer J18 - D4 - D3 

Denne gruppen består av ca. 23 spillere født fra 2000 og oppover. Det betyr at 
denne gruppen utelukkende består av spillere som går på videregående skole. 
Hovedvekten av disse spillerne har henholdsvis 1 og 2 år igjen før de eventuelt 
søker nye utfordringer. Resultatmessig er hovedmålet til denne gruppen å holde 
laget i  
3 divisjon denne sesongen og pr. i dag ligger laget på 3 plass.  
Vi har etter hvert fått på plass et godt samarbeid på tvers av årgangene og vi ser 
nå at mange spillere som hospiterer opp på årgangene over, er med på å bidra i 
disse årgangene. Dette er veldig positivt og vil forhåpentligvis sørge for at 
spillerne og lagene opplever positiv sportslig utvikling samtidig som de sosiale 
utfordringene mellom årgangene blir mindre. Senior damene ser fram til å ta imot 
16 års gruppa kommende sesong. 
 
Likevel er det noen faresignaler som det må jobbes med. Først og fremst er det 
snakk om å få på plass flere gode kvalifiserte trenere. Men med flere kvalifiserte 
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trenere, ville vi kunne sikret at lagene trener mer riktig fra yngre alder av. Dette vil 
også, mener i hvert fall jeg, også sikre at enda flere spillere blir sett og ha større 
forutsetning for å få riktig utvikling.  
 
Klubben bør sette av ressurser til å hente inn flere treneressurser i tillegg til det vi 
har pr. i dag. Dette vil gjøre at vi i større grad kan følge opp de yngre årgangene 
mer enn det som er tilfelle slik det er nå. Dette vil sikre at det jobbes mer riktig 
både når det gjelder type trening og ikke minst dette med riktig bruk av spillerne 
(alle bli sett osv.). Trenere som blir engasjert av klubben for å gjøre en slik jobb er 
dessuten helt nøytrale og klubben kan i større grad sette krav til den jobben de 
skal gjøre. 
Teie bør være det soleklare alternativet for jenter som spiller håndball her ute på 
øyene. Men da er det viktig å vise at vi ønsker å være et slikt alternativ.  
 

3.4 Senior Herrer 3 divisjon 

Etter flere sesonger på øvre halvdel i 2. div. valgte spillerne og klubben å vegre oss 
for videre spill i nasjonal 2.divisjon.  
Vår første sesong i 3.divisjon endte med at laget ble seriemestere, noe som er 
historisk i Teie. Årets sesong er snart over, og vi ligger i skrivende stund på 2.plass 
i serien med tre kamper igjen å spille. Det blir en spennende innspurt hvor vi har 
som mål å sikre denne plassen. 
Spillegruppen består av 13-14 spillere, dette er noe snaut så vi håper å tiltrekke 
oss noen nye spillere neste sesong, samtidig med at dagens spillere velger å 
fortsette. 
Vi ønsker å være et attraktivt alternativ for spillere som av forskjellige årsaker ikke 
ønsker å satse fullt på håndball i en periode, eller har lagt sin aktive karriere på 
hylla. Målet er å være et breddealternativ for øvede spillere med et visst nivå av 
ferdigheter. Samarbeidet med Nøtterøy elite er noe vi ser på som positivt, og vi 
håper at klubbene også neste sesong velger en samarbeidsmodell som begge 
klubber kan dra nytte av. 
 

3.5 Aktivitet 

Når det gjelder aktiviteten på jente- og guttesiden begynner vi nå å bli godt 
representert, da spesielt barneaktiviteten, dvs t.o.m. 12 år. På ungdomssiden, 
f.o.m. 13 år, har vi 4 årganger for jenter og 3 årganger for gutter, og utfordringen 
her vil være å redusere frafallet til det minimale. Vi tilstreber å opprettholde et 
godt sportslig og sosialt tilbud, for å ivareta alle som ønsker å spille håndball. 
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Et godt samarbeid med Nøtterøy Elite via «Guttesamarbeidet» har bidratt til 
ressurstilgang med bl.a. trenerresurser av elitespillere inn mot de aldersbestemte 
guttelagene. Vi håper dette vil bidra til å høyne kvalitet og interesse ytterligere 
blant guttene og for øvrig guttehåndballen i vårt distrikt. 
 

3.6 Treningstid 

Fordelingsnøkkelen som brukes har vært benyttet i flere år, og det utdeles tid 
etter hvor stor aktivitet klubben har. For å løse lagenes ønsker og klubbens behov 
ble det også i år kompensert med å leie tid til de minste i gymsalen på 
Steinerskolen.  
 

3.7 Sportslig Utvalg 

Hovedfokuset til sportslig utvalg er til enhver tid gjeldende sportsplan. 
Innledningsvis ble det også laget en plan for sportslig satsing hvor temaer som 
lagorganisering, hospitering, posisjonstrening etc. har blitt behandlet. 
Implementeringen av denne kan være utfordrende nok, men bør være 
overkommelig med en sunn og inkluderende strategi.  Drøftelser og 
konkretiseringer av temaer i planen er viktig for å bygge klubben videre, og vi bør 
bruke tiden fornuftig i dette arbeidet.   

 
Arbeidsområder for SU har vært hallfordeling, fellestreninger og samarbeidsfora 
med andre klubber. SU har deltatt i flere møter denne sesongen for å 
representere Teie Håndball, og har også bidradd som konfliktløser for flere 
årganger. 
 
I tillegg har det vært deltakelse ved treninger, kamper, arrangementer og i 
spillermøter gjennom hele sesongen. 
 
Deltakere i Sportslig Utvalg har bestått av: Karl Olav Sørlie, Åse Kloster, Marianne 
Seljestad, Wenche Kjernli, Tore Andersen, Morten Livang Andersen og Øyvind 
Grette. 
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3.8 Dommere 

I 2017 utdannet vi 8 dommer 1 og 8 dommer barnehåndball fra jentelagene. Alle 

egne turneringer i 6-10-årsklassene og 11-årsserien dekkes av egne dommere. 

Våre dommere dømmer også alle Nøtterøy Ifs 6-11-årskamper, fordi Nøtterøy 

ikke har egne dommere. Våre dommere får derfor mange kamper gjennom 

sesongen. Vi har 18 dommer 1 registrert i TA, men det er stor variasjon mellom 

dommerne på hvor mange kamper de dømmer. Det avhenger blant annet hvor 

mange kamper de selv spiller med egne lag. 

Fra regionen har vi fått beskjed om at det i Tønsbergområdet er så mange 

dommere på nivå 8-10, at det er vanskelig å gi dem nok kamper til å fylle kvotene. 

En del av våre dommere dømmer derfor færre kamper enn de ønsker. I 

2016/2017-sesongen klarte vi ikke å dømme nok kamper til å fylle de kvotene som 

er satt av regionen.  

Dommerkontakten har deltatt på alle obligatoriske dommermøter i regi av 

regionen. I oktober 2017 arrangerte vi felles dommersamling for hele region sør 

(ca 50 deltakere) i forbindelse med en Nøtterøy Elite-kamp.  

 

 

4 Årsrapport fra arrangementsansvarlig 

4.1 Seriekamper 

I 2017 har vi avviklet alle våre hjemmekamper i Nøtterøyhallen, dette har fungert 

meget bra – både med kampavvikling, billett og kiosk. 

Nytt fra 2018 er live registrering av kamper og rigging av klokker/tavler uten hjelp 

fra vaktmester. Dette har foreløpig fungert bra, men noen justeringer må til noen 

steder før det fungerer optimalt. 

4.2 Barnehåndball 

Vi har for sesongen 2017/2018 fått tildelt 2 miniturneringer (lørdager) for 6-8 

åringer og 3 aktivitetsturneringer for 9 & 10 åringer (søndager). Dette er det 

minste antall turneringer vi har fått siden oppstart. Grunnen til det lave antallet er 

flere klubber som søker på turneringer, samt vårt ønske om å ikke arrangere i 

desember og april. Begge disse turneringene er gutteturneringer i hele Vestfold 
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og jentene har turnering i Buskerud og Telemark. Teie har noen manglende og 

små årskull på guttesiden, så erfaringsmessig har det vært vanskelig å 

gjennomføre turneringer i disse to månedene.  

Turneringene er gode inntektskilder til klubben.  

4.3 Fair play 

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

våre arrangement. På seriekamper er det hallansvarlig som skal fungere som fair 

play-vert, men på barnehåndballturneringer har vi egen Fair Play vert i hallen 

under hele arrangementet. 

 

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

mellom lagene og ellers i hallen. 

4.4 Kioskdrift 

Kioskdriften går bra, både økonomisk og rutinemessig. Vi arbeider nå med «sunn 

idrettshall» hvor vi prøver ut nye sunne alternativer i kiosken. Foreløpig har vi 

startet med; sushi, poke, wraps m/laks og ruccola, wraps m/salat, ost og skinke, 

grove vafler, smoothie, iskaffe, nye delikate fruktshakere mm.  

Det tilstrebes til enhver tidig å forenkle rutinene, slik at dugnadsarbeiderne lettere 

kan sette seg inn i driften.  

 

 

5 Regnskap 

5.1 Resultatregnskap 

Vedlegg 1 

5.2 Revisjonsberetning  

Vedlegg 2 
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Side 9 

 

6 Budsjett 2018 
      

Inntekter Budsjett 2017 Res pr 31.12.17 Budsjett 2018   
         
Treningsavgift  550 000   289 164   500 000    
Tippemidler/MVA  80 000   231 835   250 000    
Slottsfjellcup  380 000   525 167   500 000      
Norosol  5 000   -     -        
Tilskudd/støtte  -     -        
Enjoy  75 000   161 788   75 000      
Sponsor  50 000   29 600   50 000    
Kiosk/Billett  300 000   327 899   350 000      
Diverse  15 000   30 000   45 000    
Renteinntekter  5 000   3 388   5 000   
Total  1 460 000   1 598 841   1 775 000      

      

      

Utgifter Budsjett 2017 Res pr 31.12.17 Budsjett 2018   
          
Påmelding til Region Sør  160 000   206 272   200 000      
NHF kont  2 000   -     2 000      
Trenerhonorar  270 000   193 000   200 000      
Turneringer  150 000   60 887   150 000      
Innkjøp varer  75 000   159 292   150 000      
Reisekostnad  60 000   291 650   300 000      
Spillerutvikling  50 000   17 000   50 000      
Trener/dommer utdannelse  40 000   40 175   40 000      
Annen kostnadsgodtgjørelse  -     52 086   50 000      
Styrets møtekost, adm kostn, porto  20 000   -     20 000      
Utstyr  150 000   166 100   150 000      
Halleie  175 000   231 590   175 000      
Dommerutgifter  150 000   177 692   180 000      
Overgangsgebyrer  10 000   14 000   10 000      
Bøter (lisenser, dommere etc)  40 000   32 705   40 000      
Regnskap  30 000   15 000   30 000      
Finanskostnader  7 500   26   7 500      
            
Total  1 389 500   1 657 475   1 754 500    

          
Resultat (+ overskudd/- underskudd)  70 500   (58 634)  20 500    

     

 
 
    
    
    
    

 

24



 

Side 10 

 

7 Valg av styre 

 

Tillitsvalgte velges inn for 2 år hvis ikke annet er spesifisert.  Styret anbefales å 

bestå av: 

 

Leder       

Nestleder/økonomiansvarlig     

Sportslig leder m/undergrupper barnehåndball, junior, senior, dommer 

Arrangementsansvarlig m/undergruppe kiosk, kick off, sesongavslutn. 

Slottsfjellcup  
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Side 11 

 

 

7.1 Forslag til kandidater til styreverv og valgkomité 

 

Leder:                                                                 Geir Åkvik (velges separat) 2år 

Nestleder:                                                   Truls Enge (velges separat) 1år 

      

Velges samlet:                       

Øyvind Grette (2år) 

Anne Grethe Jørnsen (2år) 

Åse Bekkevold Kloster (ikke på valg) 

Svein Arne Rying (2år) 

Hilde Bakkeløkken (1 år) 

Renate Solstad (ikke på valg) 

                                                                       

 
Valgkomite: 
Leder:        Jostein Hesjedal 
Medlem:   Christine Müller Andersen 

Medlem: ikke besatt 

Leder av valgkomiteen (Velges for ett år) 

 

Ved uenighet om innstillinger i valgkomiteen har leder av valgkomiteen 

dobbeltstemme.  
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 Utkast til organisasjonskart for Teie idrettsforening, mars 2018 

Styret Teie IF 

Prosjekt Teie 
Idrettspark Huskomié Parkkomité Drakt- og 

sponsorkomité Valgkomité Teiespretten Mosjonistgruppa Fotballveteranene

 

 

 

 

 

 

 

Håndballgruppa med 
gruppestyre 

Fotballgruppa med 
gruppestyre 

Årsmøte i Teie IF 

Teie IF 
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Valg 2018 Teie IF – Innstilling fra valgkomiteen 

                                                                                                                                                                                                                                          
Årsmøte 20. mars 2018: 
Valgkomiteen har fått i oppdrag å lage en innstilling til nytt styre for Teie Idrettsforening. 
Lov for Teie Idrettsforening (vedtekter) § 15-10 omhandler styrets sammensetning og er styrende for valgkomiteens arbeid 
og innstilling. Loven sier at styret skal bestå av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. 

 

Sammensetning av valgkomiteen 

Navn Verv  
Nils Georg Samuelsen Leder 
Steinar Schjesvold Medlem 
Siv Brevik Medlem 
Pål Nome Varamedlem 

 

Status dagens styret i Teie IF (5 medlemmer + møtende vara): 

Navn Verv  Valgt for År fra År Til Gjenvalg 
Gro Gulliksen Leder 1 år 2017 2018 Ja, 1 år 
Thomas Lie Nestleder 1 år 2017 2018 Ja, 1 år 
Christian Kolstad Styremedlem 2 år 2016 2018 Ja 
Erling Nicolaysen Styremedlem 2 år 2016 2018 Nei 
Øyvind Grette Styremedlem 2 år 2016 2018 Nei 
Mette Fagernes Varamedlem 2 år 2017 2019 Ja 

 

 

Innstilling fra valgkomite 

Navn Verv  Gruppetilhørighet Velges for År fra År Til  
Gro Gulliksen Leder  1 år 2018 2019 Velges for seg 
Thomas Lie Nestleder  1 år 2018 2019 Velges for seg 
Christian Kolstad Styremedlem Leder fotball 1 år 2018 2019 Velges samlet 
Leder Håndball - NN 
(velges 13.mars) 

Styremedlem Leder Håndball 2 år 2018 2020 Velges samlet 

Mette Fagernes Styremedlem  2 år 2018 2020 Velges samlet 
Jan Tore Dilling Varamedlem  2 år 2018 2020 Velges samlet 

 

 

Teie, 2. mars 2018 
 

Nils Georg Samuelsen 
Leder valgkomiteen 
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Valg 2018 Teie IF – Styrets forslag til valgkomité for 2018 

                                                                                                                                                                                                                                          
Årsmøte 20. mars 2018: 
Styret i Teie IF foreslår at valgkomiteen for 2017 velges for ett nytt år.  

 

Sammensetning av valgkomiteen 2017 

Navn Verv  
Nils Georg Samuelsen Leder 
Steinar Schjesvold Medlem 
Siv Brevik Medlem 
Pål Nome Varamedlem 

 

 

Teie, 11. mars 2018 
Styret Teie IF 
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