
 

 

Innkalling til årsmøte 30.03.2023 
 

Styret innkaller herved (27.02) til årsmøte i Idrettslaget Bergen Håndball.  

Årsmøtet avholdes den 30.03.2023 kl. 17:00 på i Framohallen, Allestadveien 16. 

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. 

 

Saksliste 

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2:    Velge dirigent 

Sak 3:    Velge protokollfører 

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:    Godkjenne innkallingen 

Sak 7:    Godkjenne saklisten 

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 9:    Behandle: 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap  

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning 



 

 

Sak 9.4 Behandle eventuelt beretning fra engasjert revisor 

Sak 10: Behandle forslag og saker : 

a. Endre vedtekter slik at styret kan utvides med en person, samt at valgperioden er 

2år. Styret i Idrettslaget Bergen håndball er forslagstiller og presenterer forslaget. 
b. Ønsker at klubben tar stilling til hvilken hjemmebane de skal ha. Forslagstiller 

Andreas Gjeitrem presenterer forslaget 

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett ;Blir presentert på årsmøte 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Styre med leder, nestleder, [ett] styremedlem[fire] og [ett] varamedlem[mer] endres til Styre 

med leder, nestleder, inntil fem styremedlem og et varamedlem. 

13.2 Kontrollutvalg: 

– leder  

– medlem 

-varamedlem 

13.3 Valgkomité: Styret ber om fullmakt til å etablere valgkomite i god tid før neste årsmøte.  

Sak 14: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
 
 
 

 

 



 

 

 

Beretning fra Valgkomiteen i Bergen 

VK har i perioden bestått av Lars Riis Ellingsen, Mona Biering og Erlend Aam 

Komiteen har i all hovedsak hatt møter digitalt og har totalt hatt 7 møter i perioden. Samarbeidet 
innad i VK har fungert utmerket og dialogen med styrets leder og administrasjonen har vært 
formålstjenlig og god. 

VK har hatt samtaler med Styrets leder rundt styrets sammensetning og med representantene som 
har vært på valg, samt klubbens administrasjon. 

Det er Valgkomiteens opplevelse at innstilling til nytt styre gir Bergen et bredt sammensatt styre med 
god og variert kompetanse som fungerer godt sammen. Det er motiverende at alle ønsker å være 
med videre i “prosjektet” Bergen 

Valgkomiteen anbefaler en noe bredere sammensetning av framtidige Valgkomite for å fange bedre 
guttemiljøene i Bergen og omegn, og gjennom det bidra til en bedre forankring i distrikter/bydeler. 

Innstilling til nytt styre og ny Kontrollkomite er vedlagt 

 

På vegne av Valgkomiteen i Bergen HB den 13.mars 2023 

Erlend Aam 

 
 

Valgkomiteens innstilling 
 

Til styret i Bergen 

Posisjon Navn Status 
Leder Nina Britt Kramer Gjenvalg 
Nestleder Jarle Sørlie Gjenvalg 
Medlem Andre Angelskår Gjenvalg 
Medlem Matias Lygre Gjenvalg 
Medlem Stian Borgenhaug Gjenvalg 
Medlem Britt Nyheim Gjenvalg 
Medlem Espen Karlsen Ny 
Varamedlem Vidar Gjesdal Gjenvalg 

 

Til kontrollutvalget 

Posisjon Navn Status 
Leder Erlend Aam Ny 
Medlem Mona Biering Ny 
Vara Lars Riis Ellingsen Ny 

 



 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrettslaget Bergen Håndball  



 

 

Forretningsorden 
 

1. Årsmøtet ledes av dirigent. 
 

2. Protokollen føres av valgt referent som underskriver protokollen sammen med 2 valgte 
medlemmer. 

 

3. Dirigenten har rett til å gjøre fremlegg om å forkorte taletiden og fremlegg om strek med 
de inntegnede talerne. 

 

4. Nye fremlegg i sak kan ikke fremsettes etter strek er satt. 
 

5. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, unntatt for valg hvor lovens bestemmelser 
gjelder. 

 

6. Medlemmer under 15 år er ikke stemmeberettiget. 
 

7. I protokollen føres inn fremlegg og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og 
imot, samt ikke avgitte stemmer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styrets beretning 2022 

 
Styrets sammensetning og administrasjon 
 

 

Årsmøte 30.03.22 valgte følgende styre; 

 

Styreleder Nina Britt Kramer  

Nestleder Jarle Sørlie  

Styremedlem Andre Angelskår  

Styremedlem Britt Nyheim  

Styremedlem Matias Lygre  

Styremedlem Stian Borgenhaug 

 

Kontrollkomité, Connie Nordstrand, Ann Kristin Thue Tveit, Rune Elgestad (vara) 

Vara Rune Elgestad trakk seg i perioden grunnet styreverv i Fyllingen IL 

 
Valgkomité: Erlend Aam, Mona Biering, Lars Riis Ellingsen 

 

 

 

Ansatte: 

Daglig leder:    Andreas Gjeitrem (20% fra august) 

Arrangementsansvarlig: Margunn Vik (ca10%) 

SOME:                 Simen Moesgaard (ca 10%) 

Hovedtrener:   Fredrik Ruud,  Vidar Gjesdal fra 1. juni 

Trenerteam:   Sølvi Hylleseth  

 

 

 



 

 

Styrets arbeid 

Idrettslaget Bergen Håndball er et idrettslag lokalisert i Bergen Kommune. 

 

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 

Det er styrets oppfatning at klubbens regnskap gir et rettvisende bilde av virksomhetens drift, eiendeler og 
finansiering av disse.  

 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningen er 
tilstede. 

 

Arbeidsmiljø, 

Styret anser arbeidsmiljøet i klubben som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse.  

Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid, 
dog skjer det noen skader i forbindelse med utøvelse av idretten. 

 

 

Likestilling 

Klubben hadde i 2022, ca 2 årsverk, utover spillertroppen. Selskapets personalpolitikk anses for å være 
kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av 6 personer, hvorav leder og 1 av styremedlemmene er kvinner. 
Trenerteamet har også begge kjønn representert 

 

Ytre miljø 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 

 

 

 

Andre forhold 

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av 
regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter 
styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. 

 

 

Styrets arbeid og prioriteringer i perioden. 



 

 

 

Styret har opprettholdt ambisjonen om å bli toppidrettsklubben som samler regionen og arbeider fortsatt med 
dette som langsiktig mål. 

 

Det har vært avholdt månedlige styremøter i perioden. 

Året har vært krevende med nedrykk i en oppbyggingsfase av ny klubb, samt reduserte inntekter som kom 
svært overaskende på styret. Som følge av dette er klubbens budsjett revidert., Klubbens kostnadsbilde ble 
også endret da utgifter til blant annet leie av hall ble betydelig hevet i perioden, samtidig som tilgjengeligheten 
ble redusert.  

Klubben har som målsetting å rykke direkte opp igjen, selv med reduserte økonomiske rammebetingelser. 

 

 

Styret har arbeidet med å tilpasse organisasjonen til nye økonomisk rammer, og har nå flere årsverk på mindre 
% andel stilling. Det har vært sterkt fokus på markedsinntektene, Til tross for begrensede ressurser til å drive 
markedsarbeid har det likevel lykkes å utvikle nettverket med flere samarbeidspartnere. Det er gode 
tilbakemelding fra samarbeidspartnere som er fornøyde med de aktiviteter som gjennomføres. 

 

 

Strategien er besluttet og forankret i organisasjonen gjennom samlinger med spillere og trenere. Vi jobber 
aktivt sammen for å sikre at våre verdier toppidrettskultur, samarbeid og begeistring, blir vår kultur og at vi 
alle kjennetegnes av disse! 

 

Styret opplever samarbeidet i klubben som svært godt, vi er en liten organisasjon og avhengig av godt samspill 
for å lykkes. Vi har etablert felles arenaer for alle i klubben, dette har ikke hatt nok fokus i 2022 da prioritet har 
vært marked og sport. Vi må videreutvikle interne arenaer da vi tror samarbeid og begeistring, internt og 
eksternt, er avgjørende for oss. 

 

Styret er meget fornøyd med at det gjennom 2022 igjen er en økning av samarbeidspartnere. 
Markedsinntektene er økende og vi opplever også en stigende interesse, i et utfordrende år. 

 

 

Forankring regionalt har vært/er viktig for at vi skal lykkes med vår målsetting. Samarbeid med naboklubber 
samt regionen har vært bra. (Se prosjekter sport) 

 

Sportslig aktivitet   

Sesongen 2021/22 ble dessverre avsluttet med nedrykk.  

 

 



 

 

Prosjekter sport: 

Klubben har fortsatt sitt samarbeid med NHF Region Vest om ansvar rundt vår spillerutvikling og talentarbeid. 
Vår hovedtrener Fredrik Ruud (første halvår) har første vært involvert ukentlig i et slikt samarbeid i nordre 
bydel (Åsane Arena).  

Vi er en viktig bidragsyter i Regions guttehåndballprosjekt hvor Andreas Gjeitrem er vår representant.  

Vi gjennomfører treninger i regionens klubber hvor spillerne sammen med trenerapparatet gjennomfører 
treninger med de aktuelle klubbenes guttelag.  

 

 

Arrangement: 

Gjennomføring av gode arrangementer rundt hjemmekamper er viktig for styret. Dette har vært et krevende 
område for klubben da vi har ansattressurs på svært liten stillingsbrøk og få frivillige.  

Til tross for vanskelige rammebetingelser knyttet til arena og knappe ressurser har det vært gjennomført gode 
arrangementer  

 

 

 

  

Marked 

 

Klubben har i siste periode hatt en økning på Markedssiden. Fortsatt mangler vi 1-2 store aktører som kan løfte 
oss videre med å nå våre mål.  

Grunnet endrete økonomisk rammer er både årsverk som jobbet med marked, samt daglig leder funksjonen 
redusert. Vi arbeider med å organisere dette arbeidet med større grad av frivillighet hvor samarbeidspartnerne 
blir aktiv bidragsyter i utvikling av nettverket. 

 

 

 

Økonomi.  

 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningen er til 
stede. 

Det er styrets oppfatning at klubbens regnskap gir et rettvisende bilde av virksomhetens drift, eiendeler, og 
finansiering av disse.  

 

Året har vært krevende med tanke på reduserte inntekter og nedrykk til 1 divisjon. 



 

 

Vi har hatt streng økonomisk styring og vært opptatt av å ta lite risiko.  Regnskapet viser et underskudd på 
553.501.- og er etter styrets vurdering akseptabelt med tanke på reduserte inntekter i perioden.  

 

Med gode sportslige prestasjoner i bunnen og utvikling av samarbeidet med dagens sponsorer, blir det arbeidet 
kontinuerlig med å se på hva vi kan tilby dagens og fremtidige samarbeidspartnere og på den måten bedre våre 
inntekter.  

 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningen er til 
stede. 

 

 

Samarbeid og profilering av klubben 

Samarbeidet mellom styret, administrasjon og sport er tett og godt. Våre ansatte og frivillige har nedlagt en 
ekstraordinær innsats gjennom hele 2022. 

Spillergruppen har i perioden profilert klubben på en svært god måte, og bidrar til vår posisjon som en ledende 
samarbeidsklubb i regionen.  

 

Gode og aktive samarbeidspartnere er viktig. og helt nødvendig for at Bergen håndball fortsatt skal være en 
profesjonell klubb 

 

 

Oppsummering 

Styret er tilfreds med klubbens drift, men ønsker å styrke fokus på drift og administrasjon i neste periode. 
Arbeidet med å øke sponsorinntektene må fortsatt prioriteres for å kunne nå våre mål.. 

  

 

Styret retter en stor takk til administrasjon, trenere/spillere, støtteapparat og frivillige rundt arrangementer for 
vel utført jobb i et i et krevende år.. En stor takk også til alle våre samarbeidspartnerne for et godt samarbeid, 
og støtte gjennom 2022. Vi ser frem til et godt samarbeid også i fortsettelsen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nina Britt Kramer 

Styreleder 

 Jarle Sørlie 

Nestleder 

   

   

   

Andre Angelskår 

Styremedlem 

 Matias Lygre 

Styremedlem 

 

 

 

Stian Borgenhaug 

Styremedlem 

 Britt Nyheim 

Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kamper Bergen Håndball 

https://www.handball.no/system/klubbdagbok/?clubId=681573


 

 

 
 



Årsregnskap 2022
Idrettslaget Bergen Håndball

Resultatregnskap
Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 895 646 202
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Resultatregnskap
Idrettslaget Bergen Håndball

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2022 2021

Driftsinntekter 5 696 879 7 460 597
Annen driftsinntekt 192 000 367 500
Sum driftsinntekter 1 5 888 879 7 828 097

Varekostnad 2 303 929 516 039
Lønnskostnad 3 3 245 602 5 171 695
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 95 100 97 100
Annen driftskostnad 2 2 790 386 2 014 510
Sum driftskostnader 6 435 016 7 799 344

Driftsresultat -546 137 28 753

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 2 549 2 631
Annen rentekostnad 9 721 1 952
Annen finanskostnad 192 0
Resultat av finansposter -7 363 679

Resultat før skattekostnad -553 501 29 431
Resultat -553 501 29 431

Årsresultat 6 -553 501 29 431

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 117 931
Overført fra reinvesteringsfond 88 500 88 500
Overført fra annen egenkapital 465 001 0
Sum overføringer -553 501 29 431

Idrettslaget Bergen Håndball Side 2
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Balanse
Idrettslaget Bergen Håndball

Eiendeler Note 2022 2021

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 776 800 871 900
Sum varige driftsmidler 776 800 871 900

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 776 800 871 900

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 444 033 352 383
Andre kortsiktige fordringer 430 155 1 596 836
Sum fordringer 874 188 1 949 219

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 637 491 747 794

Sum omløpsmidler 1 511 679 2 697 013

Sum eiendeler 2 288 479 3 568 913

Idrettslaget Bergen Håndball Side 3

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
W

17
8L

-A
XW

2J
-T

V4
U

1-
VS

AS
P-

H
Q

85
M

-I8
JW

8



Balanse
Idrettslaget Bergen Håndball

Egenkapital og gjeld Note 2022 2021

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 270 474 271
Reinvesteringsfond 760 500 849 000
Sum opptjent egenkapital 769 770 1 323 271

Sum egenkapital 6 769 770 1 323 271

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 589 451 683 227
Skyldig offentlige avgifter 159 025 339 641
Annen kortsiktig gjeld 770 232 1 222 775
Sum kortsiktig gjeld 1 518 709 2 245 642

Sum gjeld 1 518 709 2 245 642

Sum egenkapital og gjeld 2 288 479 3 568 913

                                        
Bergen, 23.03.2023

Styret i Idrettslaget Bergen Håndball

Nina Britt Kramer
styreleder

Jarle Sørlie
nestleder

Andre Angelskår
styremedlem

Stian Brudvik Borgenhaug
styremedlem

Matias Wilkensen Lygre
styremedlem

Britt Nyheim
styremedlem

Andreas Gjeitrem
daglig leder

Idrettslaget Bergen Håndball Side 4
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Noter
Idrettslaget Bergen Håndball

Regnskapsprinsipper
I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens 
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer 
og tjenester. Inntektsføring av gaver skjer på innbetalingstidspunktet. Kostnader medtas etter 
sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter 
inntektsføres.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter 
balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. 

Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske 
avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 

Fordringer 
Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og 
forventede tap.
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Noter
Idrettslaget Bergen Håndball

 Note 1 Salgsinntekter
2022 2021

Inntekter fordelt
Tilskudd, gaver, kompensasjoner 2 119 061 5 146 655
Sponsorinntekter 3 430 372 1 854 120
Andre inntekter 339 446 827 322
Sum 5 888 879 7 828 097

Klubben har 17 medlemmer

Note 2 Kostnader
2022 2021

Fordelt 
Kostnader til innkjøp håndballskole, andre 
arrangement

41 208 36 173

Innkjøp tjenester 262 721 479 867
Diverse kontorkostnader, regnskap, revisjon, 
forsikring

479 743 447 974

Treningsklær og utstyr 77 570 89 762
Overgangsgebyr, påmeldings, dommerkostn., 
kontingenter

382 725 293 210

Reisekostnader 1 385 205 607 104
Leie hall 227 060 180 000
Diverse salgskostnader, sponsor, reklame 206 566 359 969
Andre diverse kostnader 31 516 36 491
Sum 3 094 314 2 530 549
 

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2022 2021
Lønninger 2 754 051 4 322 735
Arbeidsgiveravgift 377 214 626 772
Pensjonskostnader 17 617 29 937
Andre ytelser 96 721 192 251
Sum 3 245 602 5 171 695
Gjennomsnittlig antall faste årsverk: 1. I tillegg 
utbetales godtgjørelse til spillere
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Noter
Idrettslaget Bergen Håndball

Note 4 Anleggsmidler

 Driftsløsøre, 
inventar ol.

Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.22 1 942 361 1 942 361
Anskaffelseskost 31.12.22 1 942 361 1 942 361
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 1 165 561 1 165 561
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.22 1 165 561 1 165 561
Bokført verdi 31.12.22 776 800 776 800
Årets ordinære avskrivninger 95 100 95 100
   
Økonomisk levetid 3-20 år

Note 5  Kontanter, bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør kr.85 996-

Note 6 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2021 1 323 271 1 323 271
Årets resultat -553 501 -553 501
Pr 31.12.2022 769 770 769 770
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.
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dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator
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Andreas Geitrem
Daglig leder
På vegne av: Idrettslaget Bergen Håndball
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Stian Brudvik Borgenhaug
Styremedlem
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Britt Nyheim
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Serienummer: 9578-5993-4-2102351
IP: 153.110.xxx.xxx
2023-03-23 10:49:37 UTC

Nina Britt Kramer
Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-1365182
IP: 85.167.xxx.xxx
2023-03-23 15:49:16 UTC

Jarle Sørlie
Styremedlem
På vegne av: idrettslaget Bergen Håndball
Serienummer: 9578-5999-4-580228
IP: 213.239.xxx.xxx
2023-03-23 21:07:10 UTC

Matias Wilkensen Lygre
Styremedlem
På vegne av: Idrettslaget Bergen Håndball
Serienummer: 9578-5993-4-3254693
IP: 188.95.xxx.xxx
2023-03-24 10:09:03 UTC

Andre Angelskår
Styremedlem
På vegne av: Idrettslaget Bergen Håndball
Serienummer: 9578-5992-4-3654029
IP: 104.28.xxx.xxx
2023-03-24 10:10:45 UTC
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Bergen Håndball - Budsjett 2023

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Konto Poster Note 01.01-30.05 01.06-31.12 2023 2022

Inntekter:

3000 Sponsorinntekter 1 937 500 1 312 500 2 250 000 2 250 000

3005 Produksjonsinntek 2 0 50 000 50 000 100 000

3007 Utstyrsavtale (bar 3 200 000 117 000 317 000 317 000

3100 Sponsorpleie 4 400 000 20 000 420 000 670 000

3101 Støtte/gave 5 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000

3102 Billettinntekter 6 50 000 100 000 150 000 150 000

3103 Salg kiosk 7 0 0 0 0

3201 Håndballskole 8 0 0 0 0

3205 Spillersalg 9 0 0 0 85 000

3410 Tilskudd offentlig 10 0 70 000 70 000 70 000

3411 Tilskudd reiseford 11 0 160 000 160 000 160 000

3655 Grasrotmidler 12 20 000 40 000 60 000 60 000

3911 Undervisning 13 0 100 000 100 000 377 000

3999 Momskompensas 14 0 500 000 500 000 350 000

Sum Inntekter 2 607 500 3 469 500 6 077 000 6 589 000

Driftskostnader

4001 Klubbforum / akad 15 5 000 5 000 10 000 65 000

5000 Lønn ansatte 16 974 500 1 680 000 2 654 500 2 730 500

5010 Feriepenger 17 0 200 000 200 000 330 000

5400 Arbeidsgiveravgift 18 153 895 265 308 419 203 431 199

5900 Gave ansatte 19 5 000 5 000 10 000 10 000

5910 Undervisning 20 104 500 135 000 239 500 120 000

5920 Yrkesskadeforsikr 21 0 40 000 40 000 40 000

5945 OTP 22 19 490 33 600 53 090 55 000

5991 Kostnader skade/ 23 6 000 6 000 12 000 30 000

5992 Bespisning trening   24 10 000 10 000 20 000 80 000

6015 Askrivninger 25 0 100 000 100 000 100 000

6301 Leie kontorer, hal 26 132 000 132 000 264 000 235 000

6410 Leie inventar 27 100 000 140 000 240 000 204 000

6501 NTH HåndballTV, 28 0 30 000 30 000 120 000

6502 Overgangsgebyr 29 0 0 0 45 000

6503 Påmelding 30 0 50 000 50 000 50 000

6504 Dommer/sekretæ 31 80 000 150 000 230 000 300 000

6510 Programvare 32 0 27 000 27 000 27 000

6540 Inventar 33 0 0 0 0

6570 Utstyrsavtalen 34 200 000 200 000 400 000 400 000

6700 Revisjon 35 30 000 30 000 60 000 50 000

6701 Regnskap 36 50 000 70 000 120 000 120 000

6790 Andre fremmede  37 10 000 40 000 50 000 110 000

6860 Bevertning kampe  38 8 000 12 000 20 000 20 000

6861 Studiereiser 39 0 0 0 0

6862 Sponsorpleie 40 450 000 40 000 490 000 720 000

6900 Telefon 41 0 0 0 0



7142 Reisekostnader 42 167 000 255 000 422 000 413 500

7144 Sesongforberedel 43 0 100 000 100 000 80 000

7207 Provisjon sponsor 44 0 0 0 0

7320 Reklamekostnade    45 10 000 40 000 50 000 100 000

7400 Kontigenter 46 500 0 500 500

7500 Forsikringer (kont   47 10 000 14 000 24 000 25 000

7710 Styre/bedriftsamli 48 5 000 5 000 10 000 11 000

7751 Gebyr Vipps 49 4 000 6 000 10 000 10 000

Sum Driftskostnader 2 534 885 3 820 908 6 355 793 7 032 699

Driftsresultat 72 615 -351 408 -278 793 -443 699



 
 
 
RSM Norge AS 
Kanalveien 105 B 
5068 Bergen 
 
 
 
 
 

Bergen, 23. mars 2023 
 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Idrettslaget Bergen 
Håndball som ble avsluttet den 31.12.2022 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt 
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god 
regnskapsskikk i Norge. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Ansvarsforhold 

 
 Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir 

et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  
 
 Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og 
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,  
 

 Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, 
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

Regnskap 
 

 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 
 

 Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 

 Vi har ikke kjennskap til noen ikke korrigert feilinformasjon i årsregnskapet.  
 

 Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi 
vurdert foretakets evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter 
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende 
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som 
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.   
 

 Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for 
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.  
 
 

 Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.  
 

 Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til årsregnskapet. 

 
 Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter 

til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av selskapet. 
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 Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av 
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter  
 

 Så langt det er krevet etter regnskapslovens 7-45 gir regnskapet med noter fullstendige 
opplysninger om alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, aksjonærer og 
ansatte.  
 

Andre opplysninger gitt til revisor 
 

 Vi har gitt revisor: 
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  
- alle referater fra generalforsamlinger og styremøter 
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 
 

 Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 
 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 

som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket og som involverer ledelsen, ansatte med 
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor misligheten 
kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 
 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 

misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.  
 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold 
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
 

 Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 
 

 Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike 
krav. 
 
 

 
 
 
 
Andreas Gjeitrem 
(daglig leder) 
2 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Andreas Geitrem
Daglig leder
På vegne av: Idrettslaget Bergen Håndball
Serienummer: 9578-5999-4-1331561
IP: 82.134.xxx.xxx
2023-03-23 10:14:33 UTC
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Beretning fra Valgkomiteen i Bergen 

VK har i perioden bestått av Lars Riis Ellingsen, Mona Biering og Erlend Aam 

Komiteen har i all hovedsak hatt møter digitalt og har totalt hatt 7 møter i perioden. Samarbeidet 
innad i VK har fungert utmerket og dialogen med styrets leder og administrasjonen har vært 
formålstjenlig og god. 

VK har hatt samtaler med Styrets leder rundt styrets sammensetning og med representantene som 
har vært på valg, samt klubbens administrasjon. 

Det er Valgkomiteens opplevelse at innstilling til nytt styre gir Bergen et bredt sammensatt styre 
med god og variert kompetanse som fungerer godt sammen. Det er motiverende at alle ønsker å 
være med videre i “prosjektet” Bergen 

Valgkomiteen anbefaler en noe bredere sammensetning av framtidige Valgkomite for å fange bedre 
guttemiljøene i Bergen og omegn, og gjennom det bidra til en bedre forankring i distrikter/bydeler. 

Innstilling til nytt styre og ny Kontrollkomite er vedlagt 

 

På vegne av Valgkomiteen i Bergen HB den 13.mars 2023 

Erlend Aam 

 


	Innkalling til årsmøte 30.03.2023
	Ark1


Idrettslaget Bergen Håndball  - årsregnskap 2022
            W178L-AXW2J-TV4U1-VSASP-HQ85M-I8JW8
            SHA-256
            669d41c357bdec5842a990784d3fff79175eb28b0838d5a5041f0a65b512ed6a
            
                                    
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Idrettslaget Bergen Håndball  - årsregnskap 2022
            W178L-AXW2J-TV4U1-VSASP-HQ85M-I8JW8
            SHA-256
            669d41c357bdec5842a990784d3fff79175eb28b0838d5a5041f0a65b512ed6a
            
                                    
                                                    Idrettslaget Bergen Håndball
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
            
            Idrettslaget Bergen Håndball - uttalelse fra ledelsen 2022
            8D1U2-BI37K-HH7EP-AZLQW-H2X8P-JJ2OO
            SHA-256
            41eb9500c6dc9cbe8496aacfbb4aea0145c0a0961731c176879bef79fc6e8fd9
            
                                    
                                                    Idrettslaget Bergen Håndball
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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