Til medlemmer i Teie idrettsforening
Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Teie Idrettsforening
Styret viser til innkallingen til årsmøte av 2. februar 2019.
Årsmøtet avholdes den 4. april 2019 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 2018
Sak 10. Behandle forslag og saker
10.1 Forslag fra Odd Willy Steen og Øyvind Larsen om å senke medlemskontingent for
seniorer til kr 100.
Styrets uttalelse om forslaget:
Mosjonistgruppens betaler per i dag kr. 300 i treningsavgift. Tilbudet er sterkt rabattert
sett i forhold til klubbens øvrige aktiviteter. I tillegg har det i mange år vært tradisjon
for at mosjonistgruppen (15-20 medlemmer) mottar kr. 5000 per år fra Teie IF til
sosiale aktiviteter. Styret mener at klubbens aktive seniorer ved dette har et svært
prisgunstig tilbud i klubben, og at det ikke er grunnlag for å innføre redusert
medlemsavgift for gruppen.
10.2 Mulighetsstudie Teie idrettspark
Arbeidsgruppa presenterer mulighetsstudiet.
Styret fremsetter følgende 4 forslag, hvorav det voteres over forslag 1, og hvor forslag
2,3 og 4 utsettes til det er avklart om håndballgruppa skal avvikles, jf. sak 10.3. Ved et
eventuelt vedtak om avvikling av håndballgruppa vil disse forslagene bli utsatt til et
ekstraordinært årsmøte etter at håndballgruppa er avviklet.
1. Omlegging av øvre kunstgressbane og etablering av kunstgressbane på
hovedbanen - 11’er bane med to 9’er baner på tvers, med ferdigstillelse i 2020.
Løpebane skal vurderes hvis det blir plass. Samlet kostnadsramme er anslått til ca.
kr [6.500.000] (etter tippemidler og mva.refusjon). Kostandene kan finansiere med
fremmedkapital/banklån med inntil kr 4 500 000 med maksimal nedbetalingstid på
10 år. Styret gis fullmakt til å inngå avtale om lån.

2. Teie Idrettsforening skal arbeide for realisering av Teie Idrettspark i samsvar med
presentasjon/kartskisse i mulighetsstudiet, med etablering av nytt klubbhus på ca.
800 kvm. BRA mellom hovedbanen og øvre kunstgressbane. Samlet
kostnadsramme er anslått til ca. kr [11.600.000] (etter tippemidler og
mva.refusjon). Endelig beslutning og finansiering vedtas på et senere årsmøte.
3. Teie idrettsforening skal arbeide for realisering av Teie Idrettspark i samsvar med
presentasjon/kartskisse i mulighetsstudie, med etablering av nytt klubbhus på 800
kvm. BRA, ved riving og nybygg, der klubbhuset ligger i dag, og kiosk/toaletter mm.
mellom hovedbanen og øvre kunstgressbane. Samlet kostnadsramme er anslått til
ca. kr [12.500.000] (etter tippemidler og mva. refusjon). Endelig beslutning og
finansiering vedtas på et senere årsmøte.
4. Teie Idrettsforening skal arbeide for realisering av Teie Idrettspark i samsvar med
presentasjon/kartskisse i mulighetsstudiet, med etablering av nytt klubbhus på 800
kvm. BRA, ved rehabilitering og påbygg på eksisterende klubbhus, og
kiosk/toaletter mm. mellom hovedbanen og øvre kunstgressbane. Samlet
kostnadsramme er anslått til ca. kr [10.100.000] (etter tippemidler og mva.
refusjon). Endelig beslutning og finansiering vedtas på et senere årsmøte.
10.3 Avvikling av Teier IF’s håndballgruppe
Forslag fra håndballstyret:
Teie IFs håndballgruppe avvikles.
Dato for avviklingen skal sammenfalle med registreringsdato av Teie
Håndballklubb under stiftelse i Norges Håndballforbund, tidligst rett etter
01.06.2019 og senest 01.08.2019. Alle aktive spillere og medlemmer av Teie IFs
sin håndballgruppe overføres automatisk til den nye klubben (Teie
Håndballklubb) dersom medlemmene selv ønsker dette.
Teie IF melder seg ut av Norges Håndballforbund med virkning fra tidligst
01.06.2019 og senest 01.08.2019.
Alt utstyr, samt økonomiske midler som er opparbeidet av Teie IFs sin
håndballgruppe, herunder konto 2470 55 75 955 i Sparebank 1 BV,
dugnadsmidler, overskudd fra Slottsfjell-Cup, samt overskudd fra sesongen 2018
og 1 halvår 2019, overføres i sin helhet til Teie Håndballklubb per 01.07.2019.
Dog slik at det skal settes igjen NOK 25.000 på Teie IFs konto for å dekke opp evt.
etterslep av ubetalte fordringer. Avregningen skal skje 01.10.2019 og restbeløpet
skal deretter overføres Teie Håndballklubb. Evt. Fordringer til Håndballgruppa
etter denne dato skal i sin helhet dekkes av Teie Håndballklubb.
Innbetalt medlemskontingent og andre inntekter/midler tilhørende Teie IF
(fotballgruppa og hovedstyret) skal ikke berøres av nedleggelsen av

håndballgruppa og opprettelsen av Teie Håndball. Disse midlene skal fortsatt,
uavkortet tilhøre Teie IF.
Basert på Teie IFs balanse per 31.12.2018 ville overføringen til Teie Håndball
utgjort kr 1 831 456.
Innbetalte sponsormidler fra draktsponsorer for 2019/2020 overføres Teie
Håndballklubb (ca. kr 60 000 per år), som i sin tur forplikter seg til å overholde de
kontraktsmessige forpliktelser opprinnelig inngått med Teie IFs håndballgruppe.
Dette skal kun skje med de respektive sponsorers samtykke.
Eierskapet vedr. Slottsfjell-Cup overtas av og videreføres til Teie Håndballklubb
som så vil opprettholde de forpliktelser dette gjelder.
Dette forslaget er en helhet og stemmes over som en helhet.
Styrets (hovedstyret) uttalelse om forslaget:
Håndballstyrets forslag har kommet svært overraskende på alle i Teie IF, også
store deler av håndballgruppa. Heller ikke hovedstyret var kjent med forslag før
håndballens årlige møte, hvor forslaget ikke fremkom i innkallingen. Den 26.
mars ble det avholdt et informasjonsmøte for håndballgruppa med stort
oppmøte, hvor det fremkom synspunkter både for og mot nedleggelse, og hvor
flere etterspurte en utsettelse av saken og større grad av involvering og
informasjon, før de måtte ta stilling til forslaget.
Styret mener dette er et stort og viktig spørsmål, som krever en grundig prosess,
slik at medlemmene i Teie IF vet hva forslaget vil innebære, før det tas en endelig
beslutning. Styret vil orientere nærmere om dette på årsmøtet.
På dette grunnlag fremsetter styret følgende forslag:
Saken utsettes.
Styret (hovedstyret) beslutter videre prosess med sikte på at saken eventuelt
behandles på et ekstraordinært årsmøte i midten av mai 2019.
Styret vil redegjøre nærmere for forslaget på årsmøtet.
Sak 11: Fastsette medlemskontingent:
Styrets 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.

Sak 12: Fastsette treningsavgift
Styrets forslag til vedtak:
Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift/aktivitetsavgift.
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styrets forslag til vedtak:
Ingen endring.
Ved eventuell nedleggelse av håndballgruppa vil forslag til endring av
organisasjonsplan bli fremsatt på neste årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Nestleder
15.3 Øvrige styremedlemmer
15.4 Varamedlemmer
15.5 To revisorer
15.6 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
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen
Sak 16: Utmerkelser – Tønsberg Blads pokal
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Idrettslagets årsberetning
- Regnskap 2018
- Styrets forslag til budsjett
- 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.

Sakspapirer til årsmøte Teie idrettsforening 2019
Vedlegg 1: Idrettslagets årsberetning (fremlegges signert på årsmøtet)
1a) Fotballgruppens årsmelding
1b) Håndballgruppens årsmelding
Vedlegg 2: Regnskap 2018 (revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet)
Vedlegg 3: Styrets forslag til budsjett
Vedlegg 4: Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 5: Styrets innstilling til ny valgkomité
Prosjektrapporten fra Mulighetsstudie – Teie idrettspark i et 50 års perspektiv finnes
tilgjengelig på www.teie.no

TEIE IDRETTSFORENING
STYRETS ÅRSRPPORT 2018
1.INNLEDNING
Årsrapporten må leses sammen med undergruppenes årsrapporter, for en total oversikt over
virksomheten i Teie IF.

2. STYREMØTER
Styret har hatt 5 styremøter i 2018.
Utover løpende drift har styret særlig jobbet med mulighetsstudie for Teie Idrettspark.

3. MULIGHETSSTUDIE TEIE IDRETTSPARK
Etter årsmøtet 2018 er det avholdt flere informasjons- og arbeidsmøter internt i klubben med
mulighet for alle til å involvere seg. Det har også vært avholdt møter med bla. Færder kommune og
Teie- og Teigar skole.
I oktober ble det satt ned en arbeidsgruppe med mandat om å utrede et beslutningsgrunnlag til
årsmøtet 2019. Mandatet gikk i korthet utpå å kartlegge behov, muligheter/begrensinger og
kostnader. Den 11. februar 2019 ble det avholdt et åpent møte hvor arbeidsgruppa presentere
resultatet av sine arbeider, med mulighet for spørsmål, innspill og synspunkter fra alle deltakerne.
Prosjektgruppen har også presentert arbeidet på de årlige møtene i begge undergrupper.
På årsmøtet vil styret fremsette et forslag til en helhetlig og langsiktig plan for utviklingen av Teie
Idrettspark.

4. ØKONOMI
Regnskapet viser et overskudd på kr 1 105 470, hvorav hovedstyret har et overskudd på kr 335 413,
fotballgruppa kr 452 008 og håndballgruppa kr 318 048.
For fotballgruppa er det ingen restanser, hverken treningsavgift eller medlemskontingent. For
håndballgruppa er det ca. kr 30 000 i restanser (treningsavgift og medlemskontingent), som ikke lar
seg følge opp da restanseoversikten ble slettet i forbindelse med overgang til nytt medlemsregister og
fakturasystem.
Teie Idrettsforening har en god soliditet og likviditet med disponible midler på ca. kr 6 000 000.
Budsjettet viser tre poster som skiller seg ut fra tidligere år:
a) Det er i 2018 en økning i trenerkostnader fra tidligere år. Dette skyldes en trend med økende
godgjøring av trenere i ungdoms- og seniorklassene i begge undergrupper.
b) Draktkostnadene i 2018 var langt høyere enn normalt. Dette skyldes at klubben i 2018 byttet
draktleverandør og skiftet ut alle draktsett. Kostanden vil være tilbake på normalt fra 2019. I
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2018 har Teie IF mottatt støtte fra Sparebank 1 BV med kr 150 000 til anskaffelse ny
klubbkolleksjon. Dette er et verdifullt bidrag, som vi setter stor pris på.
c) Vedlikeholdskostnadene på klubbhuset er betydelig lavere enn tidligere. Dette skyldes i
hovedsak at man har avventet større oppgraderinger til beslutningen om nytt eller oppgradert
klubbhus er tatt.
For øvrig vises til foreningens og undergruppenes årsregnskap.
BDT Viken er regnskapsfører for Teie IF med undergrupper.

5. TEIE ARENA A/S
Teie IFs heleide aksjeselskap er den formelle eier av foreningens kunstgressbane (Nøtterøy Elektriskebanen - KG1). 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 avholder egen generalforsamling.

6. FORENINGENS LEDELSE
Styret i 2018:
Gro Gulliksen, leder - Thomas Lie, nestleder - Mette Fagernes, styremedlem - Christian Kolstad,
styremedlem – Geir Åvik, styremedlem og Jan Tore Dilling, varamedlem.
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 – Erling Nicolaisen

7. 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), Ragnar Askum (2017)
Tønsbergs Blads pokal tildeles for 2018: Jon Skaug

Årsmøte avholdes onsdag 4. april 2019 kl. 18.00
For hovedstyret
Thomas Lie
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VEDLEGG 1A

TEIE IF FOTBALLGRUPPEN
ÅRLIG MØTE
(iht. lov for Teie idrettsforening § 19)
Teie Klubbhus, torsdag 14. mars 2019 kl. 1830
Dagsorden
Velkommen – møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne referatet

1. Gjennomgang av endringer i fotballgruppens håndbok
2. Gjennomgang årsberetning, regnskap og budsjett
3. Treningsavgift 2019
4. Kandidater til valg av fotballstyre 2019
5. Prosjekt Teie idrettspark – hva er viktig for fotballgruppa?

ÅRSBERETNING for 2018 – Teie IF Fotballgruppen
Styrets sammensetning 2018:
Leder:
Nestleder:
Sportslig leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Kvalitetsklubbansvarlig

Christian Kolstad (på valg)
Thomas Lie
Charlotte Ølstørn
Monica Olsen
Pia Harneshaug (på valg)
Erlend Fossnes (på valg)
Mette Fagernes

Styret i fotballgruppen har gjennom 2018 hatt jevnlige styremøter omtrent hver 3. uke. Det
har vært flere arbeidsmøter knyttet til konkrete aktiviteter gjennom året.

Generelt
Fotballgruppen hadde gjennom 2018 opp mot 550 aktive medlemmer fra 6 år og oppover.
Det ble i 2018 etablert en ny treningsgruppe for «yngre» old boys. Eldste treningsgruppe på
herresiden ble i den forbindelse omdøpt til «veteraner».
Teie IF Fotball har ingen fast ansatte. Alt arbeid i gruppen er gjennomført 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 prioriterte områder.

Sportslige resultater
Gjennom 2018 har det vært et høyt nivå på det sportslige arbeidet i både barne-, ungdomsog senioravdelingen. Totalt deltok 51 lag fra Teie fotball i seriespill i sesongen 2018. Av disse
var 16 jente-/kvinnelag og 35 gutte-/herrelag. Dette er en økning med 1 guttelag og 4 jentelag
sammenlignet med fjoråret. Teie fotball er med dette fylkets nest største klubb i antall lag i
seriespill, kun IL Flint har flere lag i seriespill. Vi har hatt lag i alle aldersgrupper på guttesiden,
og nesten alle på jentesiden. Med 16 lag på jentesiden har Teie fotball 31,3 % andel jentelag.
Våre to seniorlag spilte i 3. divisjon damer og 4. divisjon herrer. Begge lagene har gjennom
sesongen ligget helt i toppen av tabellen, og endte på 3. plass (herrelaget) og 4. plass
(damelaget). I tillegg til damelaget har Teie fotball et damelag i 7erserien som trener jevnlig
og hevder seg godt, og på herresiden er det etablert et oldboys lag for karer fra 30-60 år. I
tillegg har Teie et veteranlag med karer på 60-75 år som har lange tradisjoner i Teie fotball.

Inkludering, integrering og verdiskapning i samfunnet.
Det er et mål for fotballgruppen å medvirke til inkludering og integrering. Fotballgruppen har
egen integreringsansvarlig som tilrettelegger for at barn og unge får muligheten til å spille
fotball i nærmiljøet på Teie.

Teie fotball – en Fair Play-klubb
Begrepet fair play har et særlig fokus i fotballklubbens arbeid og i all vår aktivitet i Teie fotball,
og Teie fotball er godkjent som «Fair Play-klubb av NFF Vestfold». Gjennom arbeidet med fairplay i fjoråret ble Teie fotball kåret til årets Fair Play klubb i Vestfold 2018 av NFF.

Barnefotballen og ungdomsfotballen
Fokuset på informasjon og den videre oppfølgingen mot de ulike lagene har ført til en god
tilgang og vekst av nye spillere i de yngste gruppene. Sportslig utvalg jobbet med fokus på
«jentedagen». De yngste lagene kan trene mye innendørs i gymsaler på vinterstid. Det er
viktig å jobbe langsiktig for å utvikle jentefotballen.
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 er økt interesse blant jentene i
klubbens «ungdomsavdeling». Teie fotball har lag på forskjellige nivåer i ungdomsfotballen.
Dette er i samsvar med kravet om å gi alle et godt tilbud, uavhengig av ambisjonsnivå og
ferdigheter. Det er viktig å kombinere et godt sosialt miljø og utfordrende sportslig tilbud til
årskullene som helhet.

Økonomi – regnskap 2018 og budsjett 2019
Styrets vurdering etter 2018 er at fotballgruppen gjennom arbeidet med kvalitetsklubb nå har
etablert meget gode rammer for økonomistyring. Regnskapet viser et resultat på kr 452 008.
Til sammenligning var resultatet for i 2017 på 747 341, 2016 på kr 196 019, i 2015 på kr -47
319 og i 2014 på kr -167 046. Fotballgruppen har gjennom driften av egen traktor klart å
redusere kostnadene på vedlikehold av kunstgressbaner sammenlignet med fjoråret. Største
inntekt er treningsavgiften, sammen med økning av fotballgruppas sponsorinntekter.
Resultatet på kr 452 008 utgjør 58 292 mindre enn fotballgruppen budsjetterte med for året
2018. Per 31.12.2018 var det i fotballgruppen ingen restanser i treningsavgift eller kontingent.
For året 2019 legger fotballgruppens styre frem et budsjett med sikte på driftsoverskudd på
kr 1 145 180.

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 mindre 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. Det store snøfallet i vintersesongen 2017/18 skapte utfordringer
med å holde begge våre to 11erbaner opp for aktivitet. I perioder måtte banene holdes stengt
og lagene måtte gjennomføre alternativ trening.
I sommersesongen er hovedbanen med naturgress vanligvis tilgjengelig. Med denne banen i
tillegg til de to 11erbanene og Teigarbanen har fotballgruppen normalt god nok kapasitet til å
gjennomføre treninger og kamper. På grunn av isbrann etter vinteren 2018 var gressbanen
ødelagt, og måtte såes på nytt. Dette gjorde avviklingen av treninger og kamper utfordrende
også i sommersesongen 2018.
Teigarbanen har dårlig drenering, noe som skaper utfordringer ikke bare vinterstid som nevnt,
men også sommerstid. Ved regnvær blir det 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.
Øvre kunstgress 11erbane har store skader etter 10 års bruk og fotballstyret har planer om å
bytte ut denne med nytt kunstgress i løpet av 2019. Den er til dels uegnet til fotballaktiviteter
på dagene det er mye regnvær og også har store ujevnheter som gjør det tvilsomt om den
kan godkjennes som kamparena i 2019.

Noen særskilte aktiviteter i 2018
Årets vårdugnad var igjen 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. Samtidig registrerte styret
at det var et noe dårligere oppmøte enn tidligere år, og styret håper dugnaden for 2019 vil ha
et økt oppmøte.
Fotballskolen 2018 i samarbeid med Tine. Styremedlem Monica Olsen arrangerte også dette
året fotballskolen, sammen med Mette Lia og Pia Harneshaug. Det var 37 av våre egne spillere
i ungdomsalder som 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.
Ny leverandør- og klubbkolleksjon. Teie IF byttet i 2017 merke og leverandør for klubbtøy.
Valget falt på Joma og Clubassist, etter en lang prosess der det var mange aktuelle kandidater.
Alle lag har i 2018 fått nye, flotte sublimerte kampdrakter. Shortsfargen er endret fra hvit til
blå. Det ble etablert egen arbeidsgruppe med medlemmer fra både håndballen og fotballen
som sammen gjennomførte alle faser i arbeidet, helt frem til innkjøp og levering. Gruppen har
satt faste salgstider for Joma og Clubassist i klubbhuset. Dette synes å fungere svært godt.
Kurs og kompetansebygging for våre trenere har i 2018, som i 2017, vært et viktig
satsingsområde. Dette har ført til en kursrekord i Teies deltagelse på NFFs mange
grasrottrenerkurs med totalt 62 godkjente kurs, noe som er svært viktig for kvaliteten på våre
treninger.

OBOS Teie Cup ble gjennomført 9. juni 2018. Man var noe sent ute med invitasjonene til årets
cup, og merket på påmeldingen at det var stor konkurranse fra andre cuper i nærområdet
som var uten deltakeravgift. Cupen hadde derfor færre deltagende lag enn tidligere år.
Resultatet var imidlertid en intim cup med veldig gode tilbakemeldinger fra deltagende lag.
Aktivitetsturnering for barnelagene ble gjennomført 28. august 2018. Tildelingen fra kretsen
var denne gang kun for ett årskull, noe som gjorde at også dette ble en litt mindre og mer
intim cup enn tidligere år. Foresatte på årskullet stod for gjennomføring av arrangementet
sammen med medlemmer fra styret. Dugnadsinnsatsen førte til et meget bra arrangement.
Keepertrening. Keepertrenerkurs i samarbeid med NFF Vestfold ble i 2018 videreført.
Gruppen som består av egne erfarne keeperkrefter organiserer jevnlig keepertreninger på
tvers av kjønn og årganger med stort oppmøte og engasjement.
Meny Champions League ble gjennomført 1. september 2018. Med strålende sol var det god
stemning i Teie idrettspark når over 70 % av klubbens aktive spillere i årsklassene 6-12 år (166
spillere) spilte på lag på tvers av alder og kjønn. Totalt 25 av klubbens eldre spillere stilte på
dugnad som ulønnede lagledere. Meny Teie stilte som raus sponsor med kiosk og varer til
spillerne.
Trenerkurs for ungdomsspillerne ble gjennomført med 19 ivrige deltagere mars 2018. Dette
ruster ungdommen til å delta som assistenttrenere for yngre lag ved behov og ikke minst til
jobben som trenere på fotballskolen.
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.
Ny WEB-side og ny FB-side. Arbeidet med ny WEB-side for idrettsforeningen har fortsatt med
egne sider for fotballen. Her er 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. Det er behov for å øke bruken av WEB-siden til Teie IF.
Nytt medlemsregister. Som del av ny webside er det nå etablert et nytt system for
medlemsregister i Teie IF. For fotballgruppen del har dette gitt et lettere system for føring av
medlemsoversikter, og det gir lagledere større mulighet til å ajourføre oversikter. Det er
varslet nye krav til medlemsregister, Teie IF vil følge opp evt. nye krav til registrering av
medlemmer.
Avslutningsvis er det viktig å løfte frem at Teie fotballgruppe fortsatt har et sterkt fokus på
vårt arbeid som Kvalitetsklubb godkjent av NFF, og at det fortsatt er viktig å implementere
våre rutiner og retningslinjer i praksis. For å få til dette er det viktig å øke dugnadsarbeidet i
fotballgruppen, og det er behov for rekruttere flere inn å roller og komiteer. Fotballgruppen
ser frem til beslutningen av helhetlig plan for Teie idrettspark, se under om Mulighetsstudiet
for Teie idrettspark. For fotballgruppen er det være svært viktig at arbeidet med fotballbaner

og nytt klubbhus prioriteres høyt blant de mange forslagene som er skissert i arbeidsgruppens
skisser og beskrivelser.
Mulighetsstudiet for Teie idrettspark. Teie IF har siden 2016 arbeidet med å kartlegge
muligheter og begrensinger med sikte på etableringen av en helhetlig idrettspark med flere
aktiviteter enn i dag. Det ble i oktober 2018 nedsatt en ny arbeidsgruppe, også denne med
medlemmer fra fotball- og håndballgruppa. Gruppen er ledet av Mette Fagernes. Øvrige
medlemmene er Steinar Schjesvold, Roger Nilsen, Knut Varpe, Sverre Sondresen, Jan Tore
Dilling og Dag Slettemeås.

-------------------------------------------------------****------------------------------------------------------------Forslag til valg: Christian Kolstad velges som styreleder for to nye år, Pia Harneshaug velges
som styremedlem for to nye år, Mette Fagernes velges som nestleder, Håvard Hauge velges
som nytt styremedlem i to år, Roger Nilsen velges som nytt styremedlem for ett år. Monica
Olsen, Charlotte Ølstørn står ikke på valg, fortsetter i styret. Thomas Lie (foreslått som fortsatt
nestleder i hovedstyret) og Erlend Fossnes trer ut av fotballstyret.
Fotballstyret ber om fullmakt til å hente inn to-tre nye styremedlemmer i løpet av 2019.
Forslag til fotballstyrets sammensetning 2019:
Leder:
Christian Kolstad
Nestleder:
Mette Fagernes
Sportslig leder:
Charlotte Ølstørn
Styremedlem:
Monica Louise Olsen
Styremedlem:
Pia Harneshaug
Styremedlem:
Håvard Hauge
Styremedlem:
Roger Nilsen

Teie, 3. mars 2019

Christian Kolstad
leder

Monica Olsen
styremedlem

Thomas Lie
nestleder

Pia K. Harneshaug
styremedlem

Erlend Fossnes
styremedlem

Mette Fagernes
kvalitetsklubbansvarlig

Charlotte Ølstørn
sportslig leder

TEIE IDRETTSFORENING
Protokoll med referat fra årlig møte fotballgruppen 2019
Sted: Teie klubbhus
Tid: 14. mars 2019, 1830-2100
Tilstede: 20 personer, inkludert styremedlemmer og medlemmer i prosjektgruppen for Mulighetsstudiet
Teie idrettspark
OPPSTART
Fotballstyrets leder Christian Kolstad ønsket velkommen.
SAKER TIL BEHANDLING (SAKSLISTE)
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.
Sak 2: Valg av møteleder, protokollfører/referent, og to medlemmer til undertegning av protokollen
Christian Kolstad ble valgt til møteleder, Monica Olsen til referent, Roger Nilsen og Andreas Bratteli til å
undertegne protokollen.
Sak 3: Gjennomgang av endringer i fotballgruppens klubbhåndbok og sportsplan
Gjennom 2018 er det kun gjort språklige endringer i klubbhåndboka og sportsplanen som årlig møte ikke
hadde innvendinger til. Det kom spørsmål om det ville bli fulgt opp med møter i trenerforum med sikte på
endringer i sportsplanen, med fokus på nivådeling og hospitering. Fotballstyreleder viste til at NFF Vestfold
i informasjonsskriv (lagt ut på trenerforums FB-side) har klargjort spørsmål om nivådeling ved påmelding til
seriespill, og at det ville bli innkalt til trenerforum der nettopp endringer i sportsplanen vil bli tema. Det ble
informerte om at det pågår kontakt med ekstern trenerkompetanse for å få inn trenerkoordinator.
Sak 4: Gjennomgang av årsberetning, regnskap og budsjett
Styreleder Christian Kolstad gjennomgikk årsberetningen, nestleder Thomas Lie gjennomgikk regnskap
2018 og budsjett 2019. Det var ingen innvendinger til de nevnte dokumentene fra fotballgruppen.
Fotballgruppens årsberetning, regnskap og budsjett vil legges fram for årsmøtet i Teie IF til beslutning.
Sak 5: Treningsavgift 2019
Fotballstyret innstilte på at treningsavgiften for 2019 blir den samme som for 2018. Dette ble enstemmig
besluttet av det årlige møtet.
Fotballgruppens forslag om videreføring av treningsavgiftens satser legges fram for årsmøtet til beslutning.
Sak 6: Kandidater til valg av fotballstyre 2019
Forslaget til valg av fotballstyre 2019 ble lest opp slik det er formulert i fotballgruppens årsberetning for
2018. Forslaget fikk enstemmig støtte i det årlige møtet.
Fotballgruppens forslag til valg av fotballstyre for 2019 legges fram for årsmøtet til beslutning.
Sak 7: Prosjekt Teie idrettspark – hva er viktig for fotballgruppa? Oppsummering fra fotballgruppen
Det årlige møtet fikk informasjon om mulighetsstudiet av arbeidsgruppen. Fotballgruppens årlige møte
konkluderte med at følgende innspill fra fotballgruppen sendes hovedstyret som beslutningsgrunnlaget på
årsmøtet:
1) Rekkefølgen for det videre arbeidet (prioriteringen) fotballgruppen ønsker er denne:
a) omlegging av KG1 i tråd med arbeidsgruppens skisser
b) omlegging av hovedbanen/gressbanen til kunstgressbane i tråd med arbeidsgruppens skisser
c) bygging av treerbaner i tråd med arbeidsgruppens skisser
d) bygging av klubbhus innenfor inngjerdingen, jf. pkt. 2 og 3 nedenfor.

2) Med henvisning til behovet for klubbhusets direkte nærhet til fotballaktivitetene mener det årlige møtet
i fotballgruppen at det er alternativet med plassering i direkte nærhet til kunstgressbanene, dvs. mellom
Nøtterøy Elektriske banen og Expert Gressbanen, som ivaretar fotballgruppens behov på kort og lang sikt.
3) Når det gjelder størrelse på klubbhuset ønsker fotballgruppens årlige møte alternativet som ivaretar
behovet for treningsrom, kafeteria og sosiale områder for barn/unge til eksempelvis biljard, bordtennis og
TV-kvelder. Det uttales også at det er viktig å sette av «garasjeplass» innenfor inngjerdingen av banene til
gruppens traktor og maskinelt utstyr for vedlikehold av baner og klubbens fasiliteter. Fotballgruppens årlige
møte anmodet fotballstyret om at det er alternativet med klubbhus på 800 kvadratmeter i direkte nærhet
til banene som ønskes spilt inn fra fotballgruppen til årsmøtet i Teie IF.
4) Det årlige møtet i fotballgruppen mener det er nødvendig å ha toaletter og kiosk i direkte nærhet til
banene, innenfor planlagt inngjerding. Dersom det besluttes å plassere ett nytt/rehabilitert klubbhus på
samme sted som dagens klubbhus, vil det etter fotballgruppens vurdering være nødvendig å supplere med
et mindre bygg med kiosk og toalett, samt overbygde tribuner i området mellom banene.
5) Fotballgruppens årlige møte slutter seg til arbeidsgruppens visjon om å legge til rette for at det etableres
andre aktiviteter i Teie idrettspark. Det blir fra det årlige møtet uttalt at det vil være viktig med involvering
av «eksterne initiativtagere» og kommunen i et slikt fremtidig arbeid.

Dato:
------------------------------------------Monica Louise Olsen

Dato:

Dato:

---------------------------------------------Roger Nilsen

---------------------------------------------Andreas Brattli

VEDLEGG 1B

Innkalling til årlig møte 2019
Årlig møte for håndballgruppa i Teie IF avholdes:
Tid: Mandag 18. mars, kl. 1800
Sted: Auditoriet på Teigar U. Skole

Agenda:
1. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne referatet.
3. Årsberetning 2018
4. Regnskap 2018
5. Budsjett 2019
6. Årsplan 2019
7. Treningsavgift 2019-20
8. Innkomne forslag
9. Mulighetsstudie Teie Idrettspark
10. Teie håndballs fremtid – Mulig forslag til Teie IFs årsmøte
11. Valg av håndballstyre 2019-20
Forslag til saker sendes til geir.aakvik@live.no innen 11. mars.
Saksliste kan lastes nettsiden til håndballgruppen fra 12. mars.
Velkommen!

Hilsen styret i håndballgruppa

- Årsrapport Teie IF - Håndballgruppa
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1 Styrets sammensetning i 2018
Leder: Geir Åkvik
Nestleder: Truls Enge
Sportslig leder: Øyvind Grette
Sekretær / Barnehåndball og rekrutteringsansvarlig: Anne Grete Jørnsen
Økonomiansvarlig: Marc Johan With
Arrangement / Kiosksansvarlig: Hilde Bakkeløkken
Dommerkontakt: Åse Bekkevold Kloster
Styremedlem/Slottsfjell: Renate Solstad
Web/info: Karl Olav Sørli (Ikke i styret)
Sportslig utvalg:
Øyvind Grette
Morten Livang Andersen
Kioskansvarlig:
Hilde Bakkeløkken
Kioskmedarbeider 1:
Wenche Kjernli

Dommerkontakt:
Åse Bækkevold Kloster
Valgkomité:
Jostein Hesjedal
Christine Müller Andersen
Robert Johansen
Webansvarlig:
Karl Olav Sørli
Barneturneringsansvarlig:
Bror Olav Håvardsrud
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2 Lederen har ordet
2.1 Styremøter og antall medlemmer.
Teie Håndball har avholdt 8 ordinære styremøter i 2018, hvor det har blitt behandlet 66 saker, samt
årsmøtet i mars 2018. I tillegg obligatorisk oppmannsmøte, samt 2 møter i forbindelse med Teie
idrettspark.
Vi har også 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 – best mulig”. Totalt utgjør
medlemsantallet i håndballen pr. nå 282 medlemmer.

2.2 Samarbeid med andre klubber
Vi har i 2018 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.
2.3 Slottsfjellcup
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. Nye komitemedlemmer 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.
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2.4 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
fortsatt 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
I sesongen 2018/2019 er Teie Håndball representert med følgende lag:

Seniorlag:
•
•

Herrelag
Damelag

3.divisjon
3.divisjon

Barn og ungdom i seriespill:
17 lag i seriespill i alderen 11-18 år fordelt på 7 guttelag og 10 jentelag:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gutter 11-1
Gutter 11-2
Gutter 13
Gutter 14-1
Gutter 14-2
Gutter 16-1
Gutter 16-2
Jenter 11-1
Jenter 11-2
Jenter 11-3
Jenter 12-1
Jenter 12-2
Jenter 13-1
Jenter 13-2
Jenter 14
Jenter 15
Jenter 18

Barn uten seriespill:
1. Teie G7
2. Teie G8
3. Teie G9
4. Teie G10
5. Teie J6
6. Teie J7
7. Teie J8
8. Teie J9
9. Teie J10

Teie
Teie
Teie
Teie
Teie
Teie/Tjøme
Tjøme/Teie
Teie
Teie
Teie
Teie/Nøtterøy
Teie/Nøtterøy
Teie
Teie
Teie/Nøtterøy
Teie/Nøtterøy
Teie

Aktivitetsserie A-Nivå
Aktivitetsserie B-Nivå
A-Niva
A-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
C-Nivå
Aktivitetsserie A-Nivå
Aktivitetsserie B-Nivå
Aktivitetsserie C-Nivå
A-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
B-Nivå
A-Nivå

Mini-turneringer
Mini-turneringer
Mini-turneringer
Aktivitetsturneringer
Mini-turneringer
Mini-turneringer
Mini-turneringer
Mini-turneringer
Aktivitetsturneringer
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3.2 Barnehåndball 6-11 år
Håndballgruppa i Teie 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.
Da det de senere årene har vist seg å være vanskelig å rekruttere spillere helt ned i
6 års alder, ble det for 2 år siden iverksatt et tiltak for å prøve å øke rekrutteringen. Tiltaket har
vært gratis håndballskole over 6 mandager for de yngste årgangene.
Det blir engasjert trenere fra senior damelaget, og det hele blir avsluttet med overrekkelse av
diplom, vannflaske og medalje etter nevnte 6 mandager.
Håndballgruppa i Teie ønsker derfor å satse på håndballskole også i sesongen 2018/2019.
Håndballgruppa i Teie, 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 Ungdomshåndball 12 – 16 år
Teie stiller lag i de fleste årsklasser både på gutte- og jentesiden. Flere av årgangene teller mange
aktive bar/ungdom, men enkelte av årgangene er litt tynne. Dette er ikke optimalt. Løsningen for å
sikre videre tilbud til disse årgangene har vært å samarbeide med naboklubber. Det kan være flere
årsaker til at enkelte årganger er svakere enn andre, men mangelen på treneressurser på enkelte
årganger ser ut til å være en fellesnevner. Ofte er disse årgangene styrt av foreldre uten særlig
erfaring hverken som med håndball eller som trener. Det må påpekes at disse foreldrene gjør en
kjempeinnsats!

3.4 Senior Damer 3 div. og J18
Teie sitt seniormiljø på jentesiden består av unge jenter hvor de fleste av jentene går på
videregående skole. Fra nyttår av har vi også valgt å inkludere noen spillere fra vårt j15 lag i denne
gruppen. Tanken bak dette er at jentene allerede nå skal bli bedre kjent og bygge relasjoner med
tanke på sesongen som kommer. I tillegg har dette gjort at vi nå har et stort og bra treningsmiljø. Vi
satser på at dette blir positivt og at vi kommer til å merke at intensiteten på treningsøktene økes.
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3.5 Senior Herrer 3 div.
Spillegruppen består av 9-12 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.
3.6 Guttesamarbeid
Et godt samarbeid med Nøtterøy Elite via «Guttesamarbeidet» vil bidra til ressurstilgang med bl.a.
trenerresurser av elitespillere inn mot de aldersbestemte guttelagene. Vi håper dette også vil bidra
til å høyne kvalitet og interesse ytterligere blant guttene og for øvrig guttehåndballen i vårt distrikt.
Målsetninger
Det virker også som det jobbes godt nedover i årgangene og pr. i dag er det mange dyktige trenere
som trener lag i klubben. Dette gjør at klubben har alle muligheter til å fortsette den positive
utviklingen. Likevel er det viktig at klubben har noen visjoner om hva den ønsker videre. For fem år
siden ble det bestemt at det skulle etableres et seniormiljø på jentesiden og at målet var å skape et
godt tilbud som skulle sikre spillerfrafall. Et av målene var bl.a. å etablere et damelag i 3 divisjon.
Disse målene er nå nådd. For å sikre videre utvikling og basert på tidligere erfaringer, er det nå
viktig å stake ut den videre kursen.
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 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 opprettholde nok 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.
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3.7 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.

3.8 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, trenerkurs og samarbeidsfora med
andre klubber. SU har deltatt i flere møter denne sesongen for å representere Teie Håndball, og har
også bidratt som konfliktløser for flere årganger.
Vi tilstreber å opprettholde et godt sportslig og sosialt tilbud, for å ivareta alle som ønsker å spille
håndball.
I tillegg har det vært deltakelse ved treninger, kamper, arrangementer, trenerkurs, dommerkurs og
i spillermøter gjennom hele sesongen.

Deltakere i Sportslig Utvalg har bestått av: Morten Livang Andersen og Øyvind Grette.
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3.9 Dommere:
I 2018 utdannet vi 9 dommer barnehåndball fra jente- og guttelagene. Alle egne turneringer i 6-10årsklassene og 11-årsserien dekkes av egne dommere. Fra regionen har vi fått beskjed om at det i
Tønsbergområdet fremdeles er så mange dommere på nivå 8-10 (nederste nivå for seriekamper),
at det er vanskelig å gi dem nok kamper til å fylle kvotene. En del av våre dommere dømte derfor
færre kamper enn de ønsker også i 2018. Av samme årsak har vi ikke fått utdanne
seriekampdommere (dommer 1) i 2018. Vi har 4 aktive dommerpar som dømmer seriekamper. To
par dømmer på nivå 8, to par på nivå 9. Ett par er tatt ut til regionens utviklingsgruppe 3.
Dommerkontakten har deltatt på alle obligatoriske dommermøter i regi av regionen og på frivillig
møte om planlegging av utviklingsgruppe for dommere på nivå 9 og 10.

4 Årsrapport fra arrangementsansvarlig
4.1 Seriekamper
I 2018 har Teie avviklet de aller fleste av våre hjemmekamper i Nøtterøyhallen, dette har fungert
meget bra – både med kampavvikling, billett og kiosk. Vi har hatt noen enkelt kamper i
Hårkollhallen – dette har også fungert bra, men ønsker selvfølgelig å avvikle kampene i
Nøtterøyhallen. Teie har for høstsesongen 2018 hatt dårligere utnyttelse av hallen, dvs. pakking av
hall er ikke optimal – store tidsluker mellom kampene, og mange kamper blir avviklet i ukedagene.
Live registrering av kamper fungerer bra, Teie har kjørt live registrering fra 11 års serien og
oppover. Rigging av klokker/tavler uten hjelp fra vaktmester fungerer også bra.

4.2 Barnehåndball
Vi har for sesongen 2018/2019 fått tildelt 1 miniturneringer (lørdager) for 6-8 åringer og 3
aktivitetsturneringer for 9 & 10 åringer (søndager). Har også fått noe mindre kamper disse dagene
enn tidligere år. Dette er igjen det minste antall turneringer vi har fått siden oppstart. Grunnen til
det lave antallet er at flere klubber søker på turneringer. Prøvde i fjor å søke på alle mulige
arrangement utenom desember og april – desember turnering i Vestfold er kun for guttelag, og vi
har tidligere hatt store utfordringer med å stille nok dugnadsvakter da vi har hatt få guttespillere i
disse årsklassene. April prøvde i en periode å skåne grunnet Slottsfjellcup og dugnad der. I år
derimot søkte vi på alt, men fikk igjen tildelt få turneringer.
Turneringene er gode inntektskilder til klubben.
9

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. For Teie
Håndball betyr Fair Play følgende;

Enkelt sagt er Fair Play for spillerne ”Orden og Oppførsel”.
Vi snakker om holdninger før kamp, i kamp og etter kamp. Det betyr fravær av
elementer som hovering, ufinheter, stygge triks, farlig spill, eller usportsligheter
før, under og etter kamp. Det betyr at respektbegrepet er det siste som skal
forsvinne med adrenalinet.
Evnen til å beherske seg har ingenting med redusert innsats og gjøre. Det har
med hvordan vi oppfatter og behandler våre motstandere.
Dette er fair play. Og får vi innprentet nevnte holdninger hos unge spillere, som
senere skal bli både ledere, trenere og foreldre, så har vi muligheter til – på sikt
– å få fjernet en del av de mest plagsomme ”utvekstene” både på banen og
ikke minst på tribunen.
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 fortsetter arbeidet med «sunn
idrettshall» hvor vi prøver ut nye sunne alternativer i kiosken. Vi har på turneringer og noen
seriekamper; sushi, poke, wraps m/laks og ruccola, wraps m/salat, ost og skinke, grove vafler,
smoothie, iste, vann m/forskjellige smaker, iskaffe, delikate fruktshakere mm. Vi ønsker å ha et
variert utvalg, så pølser, toast, popcorn og sjokolade er fremdeles en del av sortimentet.
Det tilstrebes til enhver tidig å forenkle rutinene, slik at dugnadsarbeiderne lettere kan sette seg
inn i driften.
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6. Årsplan

Årshjul for håndballåret - en huskeliste for styret og ansatte i klubben

7. Treningsavgifter – 2019
Satsene for treningsavgift.
6-11 år kr 1.200,12-14 år kr 1.500,15-16 år 1.600,>16 år kr 3.000,-
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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, sesongavslutning.
Slottsfjellcup
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9.1 FORSLAG TIL KANDIDATER TIL STYREVERV OG VALGKOMITE;

Leder:

Geir Åkvik (ikke på valg) 1 år

Nestleder:

Truls Enge (ikke på valg) 1 år

Velges samlet:
Øyvind Grette (ikke på valg) 1 år
Anne Grete Jørnsen (ikke på valg) 1 år
Hilde Bakkeløkken (på valg) 1 år
Svein Arne Rying (trukket seg – på valg)
Åse Bekkevold Kloster (på valg)
Renate Solstad (på valg)

(Nye) styremedlemmer på valg:
Marc Johan With (på valg) 1 år
Hilde Bakkeløkken (gjenvelges for 1 år)
Elin Vasbø (på valg) 2 år
Gro Gulliksen (på valg) 2 år (Venter på svar)

Valgkomite har bestått av:
Leder:
Jostein Hesjedal (på valg)
Medlem: Christine Müller Andersen (på valg)
Medlem: Robert Johansen (på valg)

Ny valgkomite
Leder:
Ubesatt
Medlem: Karl Olav Sørli (Velges for 1 år)
Medlem: Ubesatt
Leder av valgkomiteen (Velges for ett år)

Ved uenighet om innstillinger i valgkomiteen har leder av valgkomiteen dobbeltstemme.
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VEDLEGG 2

Resultatregnskap
Teie ldrettsforening
Driftsinntekter os drift skostnader
Salgsinntekt

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

20ra

20t7

4777 828

4060799

Note

636 L1.5

I

s4t3943
1 953 763

Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad

268 144
2

!06793

716 955

4777 754

t

428742
56 509

2 502716

Sum driftskostnader

432A699

39A7 967

Driftsresultat

!o8s244

789787

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad

Ordinært resultat

20 226

20 259

20226

20259

L 1.05 470

810 046

t L05 470

Bto 046

tos 470

810 046

t tos 470
Lros 470

aro 046

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat

2

1

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital

Sum overføringer

Teie ldrettsforening

810 046

Side 2

Balanse
Teie ldrettsforening
Eiendeler

Note

20ra

20t7

63s 000

63s 000

635 000

635 000

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
lnvesteringer i datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

3

635

000

635 000

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

172809

1.49

248

49 832

121O39

64t

270287

5 799 08L

4 67s 058

222

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

6021722

4945345

Sum eiendeler

6656722

5 580 345

Teie ldrettsforening

Side 3

Balanse
Teie ldrettsforening
Egenkapital os

Note

sield

2018

2017

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptient egenkapital
6266 483

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

5 161 014

62664A3 5t61014

Sum egenkapital

2

6266483

St61,Ot4

Gield
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gield

Kortsiktig gield
326340
0

369 332
0
50 000

390 238

4L9332

390238

4L9332

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum

63 899

kortsiktig gield

Sum gield

6656722

Sum egenkapital og gield

Styret iTeie ld

Gro Gulliksen

Thomas Lie

styreleder

nestleder

re

\)

Geir

styremedlem

Teie ldrettsforening

5 580 345

ch
an Kolstad
styremedlem

k

styremedlem

Side 4

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små
orga nisasjonsledd tilknyttet NlF.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet erført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert iden periode de er
inntjent og utg¡fter er registrert i den periode de er påløpt.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassfisering av kortsiktlg og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden knyttet til
anleggsmidlet.
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balansefØrt verdiog verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden men
minst med et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld tilknyttet anlegget.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket salgskostnader.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppf6rt i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
lnntektsfør¡ngsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorin ntekte r in ntektsføres over avta leperioden.

Note 1 lnntekter
Sa

lgs- og sponsorin ntekter:

652750

Sponsorin ntekter
Salg kiosk
Salg Enjoy/kalender
SUM

620 172

326734
1 599 656

Offentlige tilskudd
Tilskudd Nøtterøy Kommune

313 395
549 540
243 256

LAM
Grasrota ndel
SUM

1 106 191

Andre inntekter:
M ed le ms ko nti ge

nt/t

I

re n i n gsavgifter

644 637

206025
45578L

MVA kompensasjon

Slottsflellcup
Påmeldinger cuper

1L9 363
237 340

Andre driftsinntekter

44950

Bingo

SUM

2 708 096

Sum

5 413 943

Note 2 Egenkapital

Aksiekapital

Overkurs

Pr.3L.I2.2017

0

0

Pr 01.01.2018

0

o

Annen
lnnskutt
egenkapital

0
0

,4rets resultat

Pr3L.L2.2OIB

0

Egenkapital fordelt på avdelinger:
Hovedstyret
Fotball
Håndball

2 328 69s

r 47t 294
1 36L 025

0

0

Annen
egenkapital

Sum

egenkapital

4350968
968

4 350

t

L05

470

5456438

4 350 968

4 350 968
71.05 470

5456438

Note 3 Aksjer i datterselskap
Selskap

Sted

Teie Arena AS

Nøtterøy

Eierandel i

Totalt
* Bokført verdi i selskapsregnskapet per. 31. desember 2018 (kostmetoden).

Note 4 Antall medlemmer
Ved utgangen av 2018 var totalt antall medlemmer 1020.

o/o

100

Verdi i balansen*
635 000

635 000

VEDLEGG 3
Teie IF
Kontoer
Hoved-/draktsponsor
Sponsor baneskilt
Medlemsk. og aktivitetsa.
LAM-midler
Inntekt Norsk Tipping
Medlemsst./ref. fra komm.
MVA kompensasjon
Bingo
Kiosksalg
Kalendersalg
Påmeldinger
Andre driftsinntekter
Slottsfjellcup
Salg Enjoykort
Sum inntekter
Varekjøp mat/kiosk
Annet varekj. for videres.
Turneringer, treningsl.
Kost. reklameskilt/logo
Dommerutgifter
Dugnader
Trenerhonorar
Spillerutvikling
Dommer/trener/funksj.utd.
Utstyr/drakter/materiell
Lønn innberettet
Sosiale kostnader
Leie bane
Halleie egne arr.
Påmeldingsav., kontig. lag
Renovasjon, vann, avløp o.l.

Teie IF (konsolidert)
Håndballgruppa
Fotballgruppa
Hovedforeningen
Bud.2019 Res.2018 Bud.2018 Bud.2019 Res.2018 Bud.2018 Bud.2019 Res.2018 Bud.2018 Bud.2019 Res. 2018 Bud.2018
190 000 190 000 160 000
64 600
64 600
59 200 125 400 125 400 100 800
550 000 462 750 530 000
50 000
500 000 462 750 530 000
1 720 000 1 644 637 1 670 000 500 000 465 715 500 000 850 000 819 272 800 000 370 000 359 650 370 000
500 000 549 540 450 000 170 000 186 844 166 500 330 000 362 696 283 500
230 000 243 256 160 000
230 000 243 256 160 000
250 000 313 395 185 000
2 780
2 780
5 000 250 000 310 615 180 000
200 000 206 025 150 000
68 000
70 049
55 500 132 000 135 977
94 500
100 000 119 363 150 000
100 000 119 363 150 000
500 000 620 172 450 000 350 000 427 961 350 000 150 000 192 211 120 000
170 000 191 350 170 000
170 000 191 350 170 000
150 000 237 340 250 000
150 000 237 340 250 000
45 000
44 950
45 000
10 000
45 000
5 000
4 950
30 000
375 000 455 781 500 000 375 000 455 781 500 000
100 000 135 384
75 000 100 000 135 384
75 000
5 080 000 5 413 943 4 900 000 1 722 600 1 816 333 1 751 200 2 515 180 2 654 089 2 503 800 850 000 943 521 710 000
150 000 187 599 155 000
70 000
94 586
75 000
80 000
93 013
80 000
70 000
77 975
90 000
60 000
64 350
75 000
10 000
13 625
15 000
185 000 246 037 450 000
35 000
31 412 150 000 150 000 214 625 300 000
10 000
12 855
30 000
10 000
12 855
30 000
260 000 260 231 280 000 150 000 153 292 180 000 110 000 106 939 100 000
30 000
30 000
25 000
10 000
10 000
20 000
20 000
25 000
410 000 404 000 250 000 300 000 295 900 200 000 110 000 108 100
50 000
25 000
23 800
50 000
25 000
22 300
50 000
1 500
55 000
31 800
55 000
40 000
15 800
40 000
15 000
16 000
15 000
275 000 679 465 565 000
75 000 184 617 150 000 200 000 461 248 415 000
33 600
225 000 215 900
125 000 121 500
100 000
94 400
65 000
52 244
70 000
5 000
5 684
20 000
50 000
43 920
25 000 10 000
2 640
25 000
415 625 350 000
415 625 350 000
130 000 126 475 195 000 100 000
93 768 175 000
30 000
32 707
20 000
350 000 347 706 352 000 200 000 199 076 202 000 150 000 148 630 150 000
35 000
34 898
25 000
35 000
34 898
25 000

Overgangsgebyrer/lisens
Strøm
Renhold
Annen kostnad lokaler
Data, programmer, nett
Kostnadsført inventar
Pokaler og premier
Drift kunstgressbane
Mulighetsst. Teie Idrettspark
Vedlikehold klubbhus
Rep. og vedlikehold utstyr
Regnskapshonorar
Annen fremmed tjeneste
Telefon/TV
Godgj. ikke oppg. pl
Forsikringspremie
Lisensavgift
Bøter, div
Bank og kortgebyrer
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat
Renteinntekter/-utgifter
Resultat
Resultat 2017
Resultat 2016
Resultat 2015
Resultat 2014

15 000
25 000
26 010
15 000
5 000
4 810
20 000
21 200
110 000 114 704
70 000
60 000
28 324
20 000
10 000
14 613
25 000
80 000 111 857
25 000
20 000
2 145
8 779
10 000
15 000
38 454
10 000
5 000
4 765
10 000
33 689
10 000
25 000
23 677
30 000
25 000
23 677
30 000
100 000 111 101 100 000
100 000 111 101 100 000
200 000
100 000
34 277 230 000
50 000 102 145
60 000
50 000
94 398
60 000
110 000
97 271
85 000
25 000
20 000
30 000
25 000
20 000
15 000
130 000 194 500
20 000 100 000 107 500
24 000
32 869
32 000
4 000
3 990
3 326
7 000
150 000 141 635 500 000
50 000
46 866 350 000 100 000
94 769 150 000
40 000
39 595
45 000
2 500
0
7 455
50 000
3 345
40 000
4 110
10 000
5 000
500
15 000
5 000
500
10 000
5 000
28 000
28 712
5 000
3 000
2 902
5 000
5 758
5 000
35 000
34 391
9 000
10 000
11 675
10 000
7 893
9 000
3 572 000 4 328 699 4 288 000 1 422 000 1 500 785 1 747 000 1 380 000 2 211 886 2 003 500
1 508 000 1 085 244 612 000 300 600 315 548
4 200 1 135 180 442 202 500 300
20 420
20 226
22 500
2 500
2 500
2 500
10 000
9 806
10 000
1 528 420 1 105 470 634 500 303 100 318 048
6 700 1 145 180 452 008 510 300
810 045
-58 634
747 341
123 518
196 019
-47 319
-167 046

110 000
60 000
10 000
60 000

114 704
28 324
14 613
100 933

70 000
20 000
25 000
15 000

230 000

60 000
30 000
20 000

34 277
7 747
57 271
87 000
25 553

40 000

39 595

42 500

20 000
15 000
770 000
80 000
7 920
87 920

20 052
14 823
616 028
327 493
7 920
335 413
121 338

200 000
100 000

40 000
20 000
25 000

537 500
172 500
10 000
182 500

VEDLEGG 4

Valg 2019 Teie IF – Innstilling fra valgkomiteen
Årsmøte 4. april 2019:

Sammensetning av valgkomiteen
Navn
Nils Georg Samuelsen
Pål Nome
Hanne Skråmm Espeland
Bård Roar Holtan

Verv
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Status dagens styret i Teie IF (5 medlemmer + møtende vara):
Navn
Gro Gulliksen
Thomas Lie
Christian Kolstad
Geir Åkvik
Mette Fagernes
Jan Tore Dilling

Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Valgt for
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år

År fra
2018
2018
2018
2018
2018
2018

År Til
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Gjenvalg
Nei
Ja, 1 år
Nei
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Innstilling fra valgkomite
Navn
Steinar Schjesvold
Thomas Lie
Marte S. Bjanger
Geir Åkvik
Mette Fagernes
Jan Tore Dilling

Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Gruppetilhørighet Velges for
2 år
1 år
2 år
Leder Håndball
2 år
Nestleder fotball
2 år
2 år

År fra
2019
2019
2019
2018
2018
2018

År Til
2021
2020
2021
2020
2020
2020

Velges for seg
Velges for seg
Velges samlet
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Teie, 22.03.19
Nils Georg Samuelsen
Leder valgkomiteen

Valgkomiteens Begrunnelse:
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.
Valgkomiteen har hatt to fysiske møter i tillegg til mail og telefonmøter. Alle 3 ordinære medlemmer har deltatt i
hele prosessen, nyvalgt varamedlem var innkalt, men forhindret i å møte. Det er en enstemmig valgkomite som

legger frem sin innstilling. Valgkomiteen har spesielt utfordret håndballgruppen v/leder Geir Åkvik om potensielle
kandidater til styret.
Valgkomiteen har i sitt arbeide lagt vekt på følgende kriterier for innstillingen:
-

Handlekraftig styre som samarbeider godt
Store grupperinger i klubben er representert i styret
Teie IF som kvalitetsklubb
Kjønnsbalansen skal ivaretas så godt som mulig

Dagens styret har vist at de jobber godt sammen, har gjennomføringsevne og har som målsetting å øke kvaliteten
på både klubb og anlegg.
Valgkomiteen har videre lagt vekt på at Teie IF primært er en breddeklubb som skal stimulere til aktivitet og
idrettsglede for barn og ungdom. Valgkomiteen respekterer fotballen avgjørelse om at nestleder Mette Fagernes
representere fotballgruppen i Teie IF hovedstyret.
Teie, 22. mars 2019
Nils Georg Samuelsen
Leder valgkomiteen

Steinars Schjesvold
Gift og 2 barn
Alder: 52 år
Jobb: Assisterende banksjef finans i SpareBank 1 BV
Barn:
Fredrik 18 år, har spilt fotball i Teie i mange år, men sluttet etter 2017-sesongen. Er også klubbdommer.
Oscar, 9 år, spiller fotball og håndball i Teie.
Antall år i Teie:
Har vært medlem i Teie siden åtti tallet. Først som spiller på aldersbestemte lag.
Verv i Teie:
Hatt en rekke ulike verv i Teie fotball. Lagleder for A-laget i flere år på 90 tallet. Styremedlem i fotballgruppen på 90 tallet.
Mangeårig dommer for Teie og dommeransvarlig for klubben. Legleder/trener for lagene til barna, Fredrik og Oscar.
Egen idrettskarriere:
Har spilt fotball for Tømmerholt og Teie på aldersbestemte lag + 2 B-kampen for Teie. Fotballdommer i mange år. Dømte
opp til 3. divisjon og var assistentdommer i 1. divisjon.

Marte S. Bjanger
Gift og 3 barn
Alder: 46 år
Jobb: Prosjektleder i Komplett (sivilingeniør i data)
Barn:
Brage, 16 år, har spilt fotball i Teie i mange år, men sluttet for et par år siden. Har vært fotballdommer for yngre lag i en del
år, og står fortsatt på liste for dette i Teie.
Sindre, 14 år, spiller fotball og håndball i Teie.
Emma, 10 år, spiller håndball i Teie.
Antall år i Teie:
Har vært forelder i Teie siden 2009.
Verv i Teie:
Innkvarteringsansvarlig i Slottsfjellcup 2016 og 2017, styreleder i Slottsfjellcup 2018 og 2019.
Egen idrettskarriere:
Har spilt volleyball i 20 år, hvorav en del år i 1. divisjon i Trondheim. Har dermed ingen egen bakgrunn i fotball eller
håndball.
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Årsmøte 4. april 2019
Styret i Teie IF foreslår at valgkomiteen som ble valgt på ekstraordinært årsmøte 31.02.19 velges for ett nytt år.
Sammensetning av valgkomiteen valgt på ekstraordinært årsmøte 31.02.19
Navn
Verv
Nils Georg Samuelsen
Leder
Pål Nome
Medlem
Hanne Skråmm Espeland
Medlem
Bård Roar Holtan
Varamedlem
Teie, 28.mars 2019
Styret Teie IF

