
ÅRSMØTE MHI HÅNDBALL
Tirsdag 22.03.2022 kl. 20.00

Dagsorden:

Godkjenning av stemmeberettigede
Velge dirigent
Velge protokollfører
Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakslisten
Godkjenne forretningsorden
Behandle idrettslagets årsberetning
Behandle regnskapet for 2021 og revisors beretning
Behandle forslag og saker
Fastsette kontingent
Vedta budsjett for 2022
Foreta valg

Styret
Kontrollutvalg
Valgkomite

Mandal 24.02.2022
Sverre Johnsen, leder



Forretningsorden:

1.       Årsmøtet ledes av valgte dirigent. Protokoll føres av valgte protokollfører.

2.       Ettersom møtet gjennomføres digitalt skal alle deltagere skru av mikrofonen med mindre
det skal tales. Dette for å ha minst mulig støy i det digitale rom. Dirigent kan ellers bestemme
tiltak som gjør at det digitale møtet gjennomføres på en god måte, f.eks bruk av kamera.

3.       Alle medlemmer i MHI Håndball har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte om andre
personer og/eller media kan være til stede, eller om årsmøtet kun er åpent for medlemmer og
andre med møterett.

4.       For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
idrettslaget i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

5.       På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

6.       Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ingen representanter har mer enn 1 stemme og
ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

7.       Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag eller om det fremmes krav om
det. Ettersom møtet gjennomføres digitalt vil eventuell skriftlig stemmegivning skje ved at det
sendes en e-post til leder@mhihandball.no. Om noen av de stemmeberettigede ikke har
tilgang på e-post sendes den skriftlige stemmen på SMS til dirigenten.



Årsberetning fra styret 2021/2022

Styret har hatt møte ca. 1 gang pr. måned noen fysisk og noen digitalt på Teams.
Utover dette er det kommunisert på e-post, chat og telefon.

Styret har i perioden bestått av Nina Hansen, Geir Vatne, Tom Berentsen, Elin Fossestøl, Frode
Hodne, Inger Helene Åvik og Sverre Johnsen. Varamedlem Beathe Braadland har også deltatt på de
fleste styremøter.

Sesongen som har vært kan igjen beskrives som krevende på alle nivåer i klubben. Covid 19
pandemien har fortsatt satt sitt preg på all styrevirksomhet og all håndballaktivitet i klubben.

Styret har gjennom hele sesongen hatt løpende dialog med beredskapsteamet i Lindesnes Kommune
og Region Sør-Vest i Håndballforbundet om vurderinger gjeldende trenings- og kampaktivitet ift.
smittesituasjonen. Dette har medført en krevende drift av klubben med mange justeringer, start og
stopp av aktivitet i løpet av sesongen, men totalt sett har vi kommet greit ut av det takket være alle
frivilliges utrettelige innsats.

Den økonomiske situasjonen i klubben er god. I 2021 fikk klubben et resultat på NOK 240.115, noe
som er godt over budsjett. Klubben har også en sunn balanse med en kontantbeholdning på MNOK
2,1. Fortsatt bortfall av turneringer og reiseaktivitet har gjort at vi har sett en betydelig reduksjon på
kostnadssiden.
Styret legger ikke opp til noen økning av kontingent for neste sesong grunnet klubbens trygge
økonomiske situasjon.

Klubbens medlemsmasse har vært relativt stabil gjennom denne krevende andresesongen i
pandemien.

Styret ønsker å takke alle de fantastiske trenere som legger ned en enorm innsats uke etter uke,
foreldrekontakter, spillere og andre frivillige i klubben for det bidraget de gir.

TUSEN TAKK for innsatsen i nok en “annerledes” sesong!

For styret,
Sverre Johnsen, Leder MHI Håndball



Årsmeldinger fra utvalg og lagene

2021/2022



Årsmelding fra Markedsutvalget 2021/2022

Aktiviteten i Markedsutvalget har i 2021/22 fortsatt vært preget av Koronapandemien. En usikker
markedssituasjon gjør det bla utfordrende å få solgt ny reklameplass i Mandalshallen. Det positive er
at eksisterende sponsorer, både i hallen og på drakter er med oss videre. Utover å skaffe tilveie
sponsorinntekter for MHI Håndball pågår det arbeid med å digitalisere relevant dokumentasjon. Dette
slik at inngåtte avtaler og tilhørende dokumenter blir gjort tilgjengelig på en felles digital plattform.

Med vennlig hilsen,

Frode Hodne

Leder Markedsutvalget



Årsmelding sportslig utvalg 2021/2022

Målene for sesongen har vært å overholde retningslinjene i sportsplanen. Klubben er en 100%
dugnadsbasert klubb, og det er viktig at alle har kjennskap til hvordan vi på best mulig måte jobber for
idrettsglede, fellesskap, ærlighet og helse hos våre utøvere. Det ble gjennomført både trenermøte og
foreldrekontaktmøte med info høsten 2021.

Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å bidra til fellesskapet slik at arbeidsmengden kan fordeles
på flest mulig. Vi ønsker å legge til rette for at alle lag skal ha nok trenere og hjelpetrenere, spesielt på
yngre lag. Vi ser at den administrative mengden for trenere har økt betraktelig pga. omramminger,
avlyste kamper osv. Vi takker dere for en enorm innsats! Vi håper dette snart er over og at vi kan
komme tilbake til normal treningshverdag med mindre administrative oppgaver. Veldig gledelig at vi
har fått i gang et eget guttelag i alderen 9 år.

Vi har også et mål om å sende trenere på trenerkurs. Dette har det vært informert om på trenersiden
på facebook , og klubben betaler kursavgiften. Dette året har også til tider vært preget av covid og
avlysninger, men vi er veldig glad for de trenerne som har kommet seg på kurs.

Vi er veldig takknemlig for alle foresatte som stiller opp som trenere og andre ting i klubben. Vi har fått
noen hjelpetrenere fra ungdomslagene som kan bidra med det håndballfaglige for yngre lag.

Årets sesong har igjen vært preget av covid. Restriksjoner i forbindelse med trening, kamper, avlyste
og utsatte kamper har også preget denne sesongen. Heldigvis har de aldersbestemte lagene stort
sett fått lov til å trene som normalt, men det har dessverre ikke de over 20 år. Dette har også preget
både damelagene og PU. Det ser heldigvis ut til at siste del av sesongen kan gå som normalt.

Det ser heldigvis ut som at det blir mulighet for å dra på cup nå i slutten av sesongen. Nå må vi bare
se fremover og satse på sesongen 2022/2023 blir litt mer normalt. Av andre sosiale aktiviteter, så har
det blitt oppfordret til å dra på både Viperskamper og KRS kamper. Det har også vært gitt litt ekstra
midler til sommeravslutning og juleavslutning.

Med vennlig hilsen

Geir Vatne, Sportslig Leder MHI Håndball.



Årsrapport MHI Idrettsskolen (f. 2015)

Trenere: Vibeke Skogsøy-Vatne, Benedikte Bentsen, Veronica Bentsen og June Sæter

Treningstid: Onsdag på Ime skole fra 17.00-18.00

Vi har gjennom hele sesongen vært 15-17 spillere. Det har vært meget ustabilt oppmøte på trening

med stort sett 12 spillere tilstede hver gang. Vi har valgt å ikke ha noen hovedtrener, men et

rulleringssystem der vi alltid er to trenere tilstede.

Laget består av 11 jenter og 4 gutter. De fleste er fra Furulunden skole.

Fokus på treningene har vært:

Bevegelsesglede

Skape gode rammer og godt miljø

Lek – med og uten ball

Øve generelle motoriske ferdigheter som kast/mottak, hinke, hoppe, lande, klatre, balansere

m.v.

Vi har valgt å ha leker som «tikken» i ulike variasjoner som oppvarming, Løve løve, fisken i det røde

hav, hinderløype, stasjoner med ulike øvelser og/eller øve inn begynnende løp/kast forståelse ved lek

eller andre leker som innebærer ball. Stafetter med ball kombinert med basale motoriske ferdigheter

har også vært godt benyttet. Og så vi øver mye på ta imot i beskjeder, komme når den voksne blåser i

fløyta m.v.

Vi hadde juleavslutning i hallen med «ekstra gøy trening» med julemusikk, nisselue og pepperkaker!

Det er en flott gjeng og god stemning blant ungene. Vi ser god fremgang.

Ønsker oss gjerne en maskot (bamse) til laget.



Årsrapport MHI J/G 7, sesong 2021/2022

Trenere: Jorunn Wigemyr og Mariell N. Ask

Treningstid: Onsdager 17-18 i «Nye Mandalshallen»

Vi har vært en stabil gjeng på 18-20 stk. gjennom høsten og nå er vi oppe i 23 spillere på laget. Laget

består jenter. 15 jenter fra Furulunden skole, 5 jenter fra Ime skole og 4 jenter fra Frøysland skole.

Vi har i år også, hatt samarbeid med 6 foreldre som har rullerende ordning som «hjelpere».

Vi er dermed stort sett alltid 4 voksne på hver trening. På trening har vi ofte stasjoner. Dette gjør vi

da vi er mange og på denne måten kan få til spill med få utøvere på banen, slik som det er til kamp.

Dersom vi forsetter å være like mange neste sesong, ønsker vi oss veldig gjerne treningstid på hel

bane, slik at vi kan dele opp og kjøre tre parallelle spillsesjoner på kortbaner. Det har vi ikke mulighet

for på 2/3 bane.

Vi har spilt i aktivitets serie i år. Det har vært gøy og utfordrende på samme tid

Det har vært godt oppmøte fra foreldre disse dagene.

Vi har ikke hatt sosiale sammenkomster eller arrangement ut over trening og kamp, pga.

begrensninger via lokale covid restriksjoner. Vi håper på å kunne ta revansje med en sosial og

hyggelig sesongavslutning når den tid kommer.

MHI J/G 7 er en flott gjeng som det er gøy å vøre trenere for!

Hilsen Mariell Ask



Årsrapport for J/G 8 sesongen 2021/2022

Hovedtrener: Gro Kleveland

Hjelpetrenere: Hege Christine Lindland og Anne Marie Prestjord

J/G8 er per i dag 15 spillere. Vi har hatt noe frafall av både gutter og jenter der noen har sluttet helt og
en av guttene gikk over til G9. Noen nye spillere har også kommet til og stemningen på treningene er
veldig god:) Spillerne er fra både Furulunden, Frøysland og Ime skole.

Vi har lidd litt under at spillerne måtte vente helt til november 2021 med å spille sin aller første
turnering, så det tok jo lang tid før de fikk prøve seg på banen mot andre lag og kjenne litt på hva
håndball virkelig er utenom treningene. Gleden har derfor vært veldig stor blant både spillere, trenere
og foreldre når de endelig har fått spille litt kamper. Oppmøtet har vært veldig bra!

Vi trener hver onsdag i Nye Mandalshallen og har stort sett veldig godt oppmøte på treningene. Vi har
fokusert mye på både bevegelse og ballkontroll, og har brukt mange øvelser fra regionen sine sider
slik at vi får god kontinuitet og utvikling, og flere artige øvelser å veksle mellom.

Vi har ikke fått gjennomført så mye sosialt utenom treningene, men har ennå et par turneringer å se
frem til utover våren før sesongslutt, og så håper vi at vi får til en skikkelig sommeravslutning:)



Årsrapport J9

Vi har hatt nok et flott år med J9. Sesongen startet sammen med en liten guttegjeng, som også var
med å avsluttet sesongen på J8. Dette var et veldig positivt tilskudd til jentegjengen. De aller fleste
syntes at dette var spennende og engasjerende, da gutta brakte litt mer fart og futt inn på
håndballbanen. Guttegjengen vokste raskt, og fikk relativt fort utpå høsten egen treningstid.

Vi har gått over til å spille kortbanehåndball i år, dette er en positiv utvikling for barna. Dette er gøy og
barna får utfordret seg bedre på større bane. Det blir større avstander å løpe på, og det har vi fått

kjenne på kondisjonen. Så her har vi litt å trene på

Ellers er ballkontrollen blitt veldig god og det er fart på ball og hoppskudd vi har øvet mye på i år.

Denne sesongen har vi endelig fått spilt kamper igjen. Dette er noe både barn og voksne er veldig
glade for.

Alt i alt har vi vært omtrent 15, 16stykker på trening, men dette har variert gjennom året. Pr nå er vi 19
glade håndballjenter. Vi har gjennom hele sesongen vært heldige å fått hjelp av to flotte 15-åringer;
Ronja og Eline. I tillegg er det Hege og jeg som er i trenerteamet. Vi har også flere fine foreldre som
stiller opp.

J9 gleder seg til å spille de siste kampene i sesongen, samt å spille hummel cup i Kristiansand nå på
våren. Dette blir stas, og forhåpentligvis et positivt tilskudd på det sosiale rundt håndballen.

Med dette takker trenerne for J9 for et fint år.

Mvh Eli Åse Grisledal



Årsrapport G9

Første sesong for gutter9! Vi startet opp 5 stk sammen med J9. Da vi fort ble flere og i skrivende
stund mellom 14-16 stk på trening, måtte vi endre treningstid for å få bedre plass. Så nå foregår
treningene hver onsdag på 2/3 bane mellom kl 16-17 i Nye Mandalshallen. Vi har også booket hallen
noen fredager, for mer ballglede og mer fokus på lek og litt styrke disse dagene.

Guttene har vist en utrolig glede og iver over håndballen. De færreste kunne ikke en regel når de
begynte, men det endret seg fort J

Vi er som regel 2-4 trenere pr trening; jeg, Arnfinn, Rodney og Anette. Det er kun gutter fra
Furulunden skole pr i dag. Det har vært innom noen fra Ime skole, som ønsket å avvente.

Vi har deltatt med 2 lag i aktivitetsserien, vekslet mellom mini og kortbane. Alle kampene har blitt
gjennomført, bortsett fra noe redusert kampprogram pga covid.

Vi hadde en sosial avslutning før jul i glassrommet i hallen, med quis og lett mat/snaks. Vi hadde også
planlagt å dra på kamp med Krs.Topphåndball rett før jul, men pga nedstengning ble ikke dette noe av
dessverre. Vi satser på en ny kamp snart!

Vi håper vi blir enda flere til neste år, og gleder oss til å ta fatt på ett nytt år når den tid kommer.

Anne Elisabeth Ramsland.



Årsrapport J10

J10 er pr i dag 14 spillere. Vi har dessverre mistet mange spillere siden i fjor, men de jentene som er

med nå, har stort sett vært med siden oppstart. Jentene er både fra Ime skole, Furulunden og

Frøysland. Vi er en himla fin gjeng!

I trenerteamet er vi 5 voksne. Ragnhild Madland, Morten Vatne, Tom Hindrumsen og Truls Tofte er

med i teamet. Vi voksne fordeler oss på de ulike treningene og det er alltid minst 2 voksne tilstede.

Vi trener hver mandag og hver tirsdag og oppmøtet er stabilt og bra. Jentene er motiverte for

trening og synes det er gøy å spille på håndball! Det er god stemning på trening!

Vi deltar i aktivitetsserien med 2 lag. Begge lagene spiller samtidig og det er derfor sosialt og veldig

gøy da vi kan reise av sted sammen alle sammen!

Kaja Westermoen Hovstøl



Årsrapport J11

Pr nå er vi 28 spillere på J11. Vi har hatt noe utskiftninger av spillere, men de aller fleste har vært

med siden j6. Det er vi glade for! I tillegg fikk vi flere nye spillere i høst.

I trenerteamet er vi 4 stk, Eli Åse Grisledal, Beathe Braadland, Maria Hennestad Døble og jeg, Kaja

Westermoen Hovstøl. Trenergruppa er stabil.

Vi trener to ganger pr uke, hver tirsdag i Mandalshallen og hver torsdag i Vassmyrahallen. Det er

godt oppmøte på hver trening og vi er stort sett 3 voksne på treningene. Treningsoppmøtet til

jentene er knallgod og vi er stort sett fulltallige.

Vi deltar i aktivitetsserien og har 3 ulike lag på meldt. Fram til jul hadde vi faste lag, men etter jul

rullerte vi på lagene slik at jentene fikk nye medspillere. Vi har et lag med i øvet serie og to lag i

bredde.

Vi deltok på Troll cup i oktober, har meldt oss på Hummel cup i april, skal delta på Kongeparken cup i

mai og på Dyreparken cup i august. På Kongeparken Cup skal vi overnatte to netter på hotell og i den

forbindelse har jentene hatt dugnad for å tjene inn penger. Vi har hatt kiosk i hallen, solgt kakebokser

og pantet flasker. Innsatsen til både laget og foreldregruppa er formidabel, og alle er vanvittig

positive til alt som skjer. Det er bare en fryd å være trener for dette laget!

På j11 er det veldig god stemning blant jentene. Mange av dem er sammen utenom treningene, og

det gjenspeiler også den gode stemninga på trening. For mange av jentene er håndball livet, og de

elsker spillet!

J11 er en herlig gjeng med ei positiv foreldregruppe. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Kaja Westermoen Hovstøl



MHI – Jenter 12 (f.2009)

Antall spillere: 33 stk (økt med 1 dennes sesongen)

Trenere: Aina Bøe, Hans Djupvik, Siri Skoglund, Stig Skoglund, Tine Jørgensen og Lene Aukland

Heiberg

Oppsummering av sesongen, så langt!

33 positive jenter på laget, som endelig har fått spilt en del kamper.

God utvikling på hele gjengen, men utfordringen i denne alderen er at de utvikler seg i veldig ulikt

tempo, noe som kan gi oss trenere en utfordring med å se hver enkelt spiller og deres behov, når

gruppen er på denne størrelsen.

Høstsesongen startet nokså normalt, med en noe lenger juleferie enn planlagt.

Vi hadde to lag i øvet serien, og et i bredde serien i høst. Pga av korona, og andre faktorer har vi endt

med å trekke det ene øvet laget nå siste halvdel av sesongen.

Vi har også måttet dele opp gjengen når vi hadde et tak på hvor mange vi kunne være på trening,

dette fikk god effekt hos oss, da vi fikk bedre tid til oppfølging. Denne inndelingen har vi fortsatt med

på kamper, nå har vi delt inn i to faste puljer ut sesongen. Det gjør at jentene får en forutsigbarhet

og trygghet i hvem de spiller sammen med.

Høydepunktet denne sesongen blir nok Kongeparken Cup i mai. Dette blir første gang jentene skal

på cup, og det ser vi veldig frem til.

Mvh Aina Bøe



Årsrapport G12

Vi begynte med 10 stk (1 stk 08er og 9 stk 09er) med 2 treninger i uka i mandalshallen. I slutten av
august ble jeg kontaktet av Holum som lurte på om ett samarbeid med de. Det var ett møte med leder
fra holum, leder og sportslig leder i mhi og meg hvor vi ble enige om at det var en bra ting å gjør for
håndballen i distriktet. Så da fikk vi ned 3 stk 09 er fra Holum og en trener fra de ( Ida Vatnedal) og ett
samarbeid var i gang.  Vi har i år også vært rammet av pandemien, men har ikke mistet spillerer heller
fått ett par nye. Har vært ett par kamper som er utsatt pga smitte, men ikke verre enn at de ble spilt
senere.

Vi har spilt kamper i breddeserien med 9 lag med  lag fra Farsund i vest til Torridal i øst.

Det har blitt en del seirer og noen tap og 1 uavgjort til nå. Det har vært en stor framgang det siste året
og guttene virker som de trives på treninger og kamper mye glede blant alle guttene.

Vi har også meldt oss på kongeparken cup som blir en kjempe opplevelse for guttene og oss trenerer.
Er første store turnering for guttene så håper de får en god opplevelse og at det frister til mer.

Har også iår hatt med meg Amanda som hjelper 1 gang i uka og at jeg har fått med keeperen til
Holum G15 siden vi har samarbeid med Holum til å være keeper trener 1 gang i uka. Ellers så har Ida
Vatnedal vært med som trener en utrolig god ressurs og håper dette samarbeidet kan fortsette og at vi
kanskje kan se litt vestover å høre om noe samarbeid der også slik at det blir ett godt håndball tilbud
til guttene i stor kommunen Lindesnes.

hilsen

Tomas Hjortland trener G12

Ida Vatnedal trener G12

Amanda Hjortland hjelpetrener G12

Victor Vågestad keepertrener G12



J13

Vi startet sesongen med 22 spillere og er nå 20 stk etter at 2 stk ga seg til jul.

Vi trener mandag, tirsdag og torsdag. Oppmøte på trening har variert, mye pga smittesituasjon. Flere
av jentene driver med andre aktiviteter som kræsjer med våre treningstider, derfor er vi aldri fulltallig
på trening.

Vi har spilt endel kamper, og vi er blitt eksperter på omberamming Vi tapte mye i begynnelsen,
men ser nå at vi spiller flere jevne kamper og vinner innimellom.

Vi har meldt oss på Svanecup og reiser sammen med to andre lag fra MHI.

Vi er 5 voksne som bidrar:

Monica Hægeland (hovedtrener)

Wendy Nylund (hovedtrener)

Åshild Mønsås (hjelpetrener)

Lena Skagestad (hjelpetrener)

Marianne Hestvåg Frandsen (hjelpettener keeper)

Vi vet ikke status på trenersiden neste sesong. Monica har gitt beskjed om at hun slutter.

Foreldrekontakter er Marit Landsverk og Rikke Krågeland.



Årsrapport MHI J14

Trenere: Bjørn Richard Muren, Raymond Grimestad, Gaute Corneliussen.

Vi er 15 Jenter på laget. Sesongen frem til nå har vært sterkt preget av smitte og karantene blant
jentene. Vi har i tillegg hatt

noen ute med skade. Men oppmøtet er veldig bra når alle kan møte.

Vi deltar i øvet serien. Vi har til nå 2 uavgjorte og resten tap. vi forsto raskt at det ville bli en tøff

sesong med tanke på nivået. Jentene i denne alderen er i en vanvittig utvikling og vi har måtte ta et

skritt tilbake å begynne å jobbe med det elementære, vi føler dette gir resultat og vi jobber med å

hente inn etterslepet.

Vi har 6 plasser + målvakt på sone. Til nå har vi sendt så mange som mulig. Men ettersom det har

vært en del uro på trening og dårlig lagmoral på kamper har vi nå besluttet å kun sende de som

hevder seg som en komplett håndballspiller. Så vi begynner nå å forberede jentene på det som møter

de på J15-J16 med høyere forventinger til enkeltprestasjoner og evnen til å spille på lag. I tillegg har

vi startet med klistertreninger på fredager fra kl 15:30 til 17:30, dette for å få en god start på neste

sesong der de starter med klister.

Tabellen er nå delt i to der vi spiller i nederste halvdel på Øvet nivå. vi har store forventinger til

resten av sesongen.

Vi skal også delta på Svanecup i Aalborg sammen med J13-J15 foreldrekontaktene holder i dette.

Vi har også hentet inn ekstern kompetanse med tanke på samspill og enkeltprestasjoner.

3 treninger i uken:

Mandager 20:00-21:30 - Torsdager 19:30-21:00 - Fredager 15:30-17:30

Alt i alt har det vært mye å jobbe med, men føler vi nærmer oss nivået jentene burde ligge på.

Fokuset fremover blir disiplin og progresjon flettet sammen med humor og latter.

Mvh

Bjørn Richard Muren, Hovedtrener MHi J14



Årsrapport J15

Trenere: Olav Tjelle og Marianne H. Frandsen

Spillere: 19 stk

Treningstider: Mandag 2000-2115 og onsdag 1630-1730 i gml mandalshall. Ime torsdag 1645-1800.

Med så mange som 19 spillere drøftet vi på foreldremøtet før sesongen muligheten for å stille to lag.

Det var imidlertid ikke nok trenerressurser til å følge opp to lag. Det har ført til litt lite spilletid for

jentene, noe vi har forsøkt å kompensere med et par turneringer hvor vi har stilt med to lag.

De fleste jentene ønsket å spille i A-serien, og det har gitt oss mange jevne og harde kamper.

Høsten 2021 var det godt oppmøte på treningene. Før jul begynte det å komme noe mer frafall pga

korona. Etter jul har vi vel ikke vært flere enn 14 stk noen gang, og en del ganger bare 6-8 spillere på

treningene. Noen har ikke trent i det hele tatt etter jul grunnet korona. Mange på laget har hatt

Covid, og treningene de siste ukene er lagt opp slik at de som har vært syke ikke skal måtte pushe for

mye.

Vi har ellers kjent på lite halltid. Når vi spiller kamper i A-serien og bare kan trene med klister 2 timer

og 15 min pr uke, er det i minste laget til å få ønsket utvikling. Jeg håper at J15 neste år vil få mer

spilletid i gamlehallen enn det vi fikk i år.

Vi har hatt mye fokus på treningene på å lære oss nye trekk og ikke minst være i bevegelse og fart i

angrep.

Det er en flott gruppe med mange gira og treningsvillige jenter.



Årsrapport J-16

Hovedtrener Camilla Urås

Hjelpetrener Johan Magne Støle

Treningstider:

Mandag, onsdag og torsdag

13 spillere.

Har hatt noen  sammarbeidstreninger med U20 på mandager, det håper vi å fortsette med ut
sesongen. Dette med tanke på de som fortsetter neste sesong.

Denne sesongen har vært mye morsommere enn den forrige.  Mistet noen spillere etter fjorårets
sesong, men det kom til noen nye spillere utover høsten.

Nå har vi ei fantastisk fin gruppe med flotte jenter.

Vi har hatt fine resultater.

Mange spennende å tette kamper.  Noen har vi dratt seieren i land, noen har vi ikke.

Sånn det skal være.

Vi fokuserer mye på samhold. Å det skal være høyt under taket.

Å ha det gøy samtidig som vi trener å spiller kamper er viktig.

Som avslutning dette året har vi et mål om å reise på Cup i Spania. Jentene fortjener virkelig en fin
avslutning på den flotte jobben de har lagt ned over lang tid.

Å ta med denne flotte gjengen på en sånn opplevelse gleder vi oss masse til.

Camilla og Johan

MVH Camilla Urås



Årsrapport A-laget

Da er første del av sesongen ferdig, og vi er godt fornøyd med tingenes tilstand.

Vi er en gjeng med unge fine jenter som er på vei fremover, så vi synes dette lover bra.

Målet er jo selvfølgelig å komme seg raskest mulig opp i 4 divisjon, for å stabilisere oss der for så å ta
steget videre, så på sikt bør ikke spill i 3 divisjon være en umulighet.

Ellers håper vi at ting kan legges litt bedre tilrette for damelaget neste sesong, vi har alltid den siste
treninga kl 2030 til 2200, det er veldig vanskelig for oss å få andre lag til å komme og spille kamper
mot oss så seint, og litt lite treningstid, skulle gjerne hatt 2 timer en av dagene. Skal vi bli bedre og
klare målene bør ting legges bedre tilrette for dette.

Dette var en liten stillingsrapport fra Espen og meg, nå kjører vi på siste halvdel

Kjell Arild



Årsrapport J20

Holum/Mhi

Pr i dag er vi 13 spillere.

Trener 2 dager i uka, en i Holum og en i Mandal.

Prøver å dele på hjemmekampene, deler også på draktfargene slik at sponsorene blir fornøyde.

Trenerteamet består av Irene Grimestad, Rune Johnsen og Stig Lindland.

Vi har mange spillere på treningene, har humor og seriøst samtidig. Vi er veldig fornøyd med
stemningen blant jentene, noe som gjør at de ønsker å komme på treningene.

Vi ligger midt på tabellen og egentlig fornøyde med det.

Vi har jenter som spiller på damelaget også, så har hatt litt samarbeid med dem,

en trening i uka. J16 har vi hatt noen få treninger med, er viktig å tenke neste

sesong.

Cup har vi meldt oss på Fredrikstad og håper på det.

Korona har jo selvfølgelig vært en del av oss alle denne sesongen også, derfor lite

sosialt med laget.

Ønsker at J16 , J20 og damelaget pluss noen fra styret tar noen møter for å finne

ut av løsninger neste sesong som kan gjør at vi har med flest mulige spillere videre.

Irene Grimestad

Trener J20



Årsmelding fra MHI HU 2021/2022

MHI Hu er et lag for psykisk utviklingshemmede i alle aldre. I dag er vi 18 spillere i

alderen 15- 62 år fra Lyngdal og Lindesnes kommune.

Vi trener hver onsdag i flerbrukshallen fra kl. 19-20 og har fokus på lagspill,

håndballglede og øver på en del trekk. Vi trener mye på å ha fokus på ball, og at vi må bli

litt tøffere i dueller, men mest er gleden av å spille håndball og det å være sammen i

fokus.

Jeg har med meg Sandra Gjertviksten som assistenttrener, som er veldig positivt.

Dette gir meg muligheten til litt mer kvalitet på treningene. Vi har mange forskjellige

utgangspunkt hos spillerne, slik at vi kan dele inn i grupper.

Vi spiller til vanlig kamper i Agder. I serien møter vi 7 andre lag en gang i måneden. Der

har alle lag en hjemmekamp hver der alle lag møtes og spiller to kamper hver. I koronaen

har vi ikke fått spilt noen kamper, så vi gleder oss til å starte opp med kamper igjen til

høsten.

Hvert år er det landsturnering, noe vi prøver å komme oss med på. Vi håper det blir i år,

siden det har vært avlyst to år på rad.

Hvert år får vi julebord av Marna Cafe. Dette til stor stas for alle.

Til sommeren har vi sommeravslutning.

Vi har hatt det tøft i koronatiden, med mange spillere som har vært mye alene, og blitt

dårligere, derfor har vi også mista noen. Vi håper vi kan fortsette treninger og kamper

fremover uten avbrytelser.

En herlig gjeng og trene, og jeg gleder meg til å starte på mitt 14. år som trener for

dem til høsten.

Hilsen Sissel Helling Eskildsen

Trener MHI HU



Forslag kontingenter 2022/2023

MHI Håndball har ambisjon om å holde kontingentene i klubben på et moderat nivå for tilrettelegge for
at flest mulig kan være med i klubben.

Styret foreslår å holde kontingenten uendret kommende år, grunnet klubbens trygge økonomiske
situasjon samt å forhindre frafall av utøvere etter en krevende sesong, samt å muliggjøre rekruttering
av nye.

Nivået på kontingenten er lav i forhold til andre klubber i Mandal, spesielt sett i forhold til at klubbtøy
er inkludert i kontigenten.

Forslag for kontingenter for 2022/2023 sesongen er som følger:

Årsklasse 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

6-7 år 700 800 800 800

8-11 år 900 1000 1000 1000

12-14 år 1400 1450 1450 1450

15 år - Senior 1600 1650 1650 1650

HU 1600 1650 1650 1650

Veteran 600 650 650 650

Støttemedlem 200 200 200 200

Foresatte 50 50 50



VALGKOMITEENS INNSTILLING 2022/2023

Klubbstyre

Styreleder Jonas Leyre Amstrup Innstilles til valg 1 år

Styremedlem Tom Berentsen (På valg neste år)

Styremedlem Geir Vatne (På valg neste år)

Styremedlem Frode Hodne (På valg neste år)

Styremedlem Paal Pedersen Innstilles til valg 2 år

Styremedlem Marta Grostøl Innstilles til valg 2 år

Styremedlem Mariell Håverstad Innstilles til valg 2 år

Styremedlem Mariann Sånum Hauge Innstilles til valg 2 år

Kontrollutvalg

Leder Stian Syvertsen (På valg neste år)

Medlem Siw Berrefjord (På valg neste år)

Varamedlem Kristian Waage (På valg neste år)

Valgkomite

Leder Sissel Bentsen (På valg neste år)

Medlem Monica Haven Innstilles til valg 2 år

Medlem Atle Tveit Innstilles til valg 2 år





Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2021 - Des 2021 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. avvik foreg. år

Driftsinntekter

Salgsinntekt

3023 Sponsorinntekt skilt,

avgiftspliktig 42 000 40 000 2 000 40 500 1 500

3024 Reklame Genser/Jakke,

avgiftspliktig 42 000 40 000 2 000 38 500 3 500

3025 Trykkekostnader

drakter/treningsjakke/t-skjorte,

avgiftspik 100 000 -100 000

3026 Reklame drakt avg.pl. 105 000 105 000 105 000

Sum Salgsinntekt 189 000 285 000 -96 000 184 000 5 000

Annen driftsinntekt

3400 Spesielle offentlige tilskudd 58 879 58 879 50 000 8 879

3920 Medlemskontingenter 251 011 300 000 -48 989 301 734 -50 723

3940 Egenandeler 75 000 -75 000

3943 Egenandel Vipers

3961 Grasrot-andel 54 511 50 000 4 511 48 642 5 869

3962 Bingo Sor 85 555 70 000 15 555 69 555 16 000

3963 Enjoy 62 994 80 000 -17 006 52 850 10 144

3964 Refusjon Turneringer (LAM) 109 230 125 000 -15 770 114 886 -5 656

3966 Annen stotte 100 000 -100 000 117 870 -117 870

3971 Reklame drakter

3990 Diverse inntekter 200 000 290 000 -90 000 200 000

Sum Annen driftsinntekt 822 179 1 090 000 -267 821 755 537 66 642

Sum Driftsinntekter 1 011 179 1 375 000 -363 821 939 537 71 642

Driftskostnader

Varekostnad

Vareforbruk

4000 Turneringsutgifter 25 001 -150 000 175 001 -131 245 156 246

4001 Enjoy-Egenandel -42 000 42 000 -42 480 42 480

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:34:25 Side 1 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2021 - Des 2021 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. avvik foreg. år

4002 Medlems.for, trykking av

logo etc -90 815 -105 000 14 185 -23 686 -67 129

4050 Trenergodtgjorelse -80 500 -90 000 9 500 -85 600 5 100

4061 Trenerutgifter -559 -559 -4 817 4 258

4062 Dommerutgifter -12 663 -22 000 9 337 -22 050 9 387

Sum Vareforbruk -159 536 -409 000 249 464 -309 878 150 342

Sum Varekostnad -159 536 -409 000 249 464 -309 878 150 342

Lønnskostnad

Lønn og annen godtgjørelse

5000 Lonn/honorarer -24 000 -24 000 -24 000

Sum Lønn og annen godtgjørelse -24 000 -24 000 -24 000

Sum Lønnskostnad -24 000 -24 000 -24 000

Annen driftskostnad

Kostnad lokaler

6300 Leie lokaler -10 188 -120 000 109 812 -45 050 34 862

6390 Annen kostnad lokaler -3 967 3 967

Sum Kostnad lokaler -10 188 -120 000 109 812 -49 017 38 829

Leie maskiner, inventar o.l.

6420 Leie datasystemer -4 020 -15 000 10 980 -3 870 -150

Sum Leie maskiner, inventar o.l. -4 020 -15 000 10 980 -3 870 -150

Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres

6500 Utstyr, isposer, tape,div -37 025 -90 000 52 975 -65 733 28 709

6511 Korona utgifter (desinfeksjon

mm) -15 000 15 000 -14 897 14 897

6540 Inventar (Res) -15 623 -15 623 -15 623

6545 Datautstyr -12 890 -24 000 11 110 -21 526 8 636

6550 Drakter -278 178 -225 000 -53 178 -34 860 -243 319

6570 Treningstoy 15 876 15 876 15 876

6580 Idrettsutstyr -20 000 20 000 -21 142 21 142

6590 Annet driftsmateriel -8 308 -8 308 -8 308

Sum Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres -336 147 -374 000 37 853 -158 158 -177 989

Kontorkostnad, trykksak o.l.

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:34:25 Side 2 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2021 - Des 2021 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. avvik foreg. år

6810 Datakostnad -10 562 -10 562 -10 562

Sum Kontorkostnad, trykksak o.l. -10 562 -10 562 -10 562

Telefon, porto o.l.

6940 Porto -45 -45 -294 249

Sum Telefon, porto o.l. -45 -45 -294 249

Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

7162 Bevertning -340 340

Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. -340 340

Salgs-, reklame- og representasjonskostnad

7301 Sosiale tilstelninger -61 837 -75 000 13 163 -2 939 -58 898

7395 Oreavrunding -2 -2 -1 -1

Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostnad -61 839 -75 000 13 161 -2 941 -58 899

Kontingent og gave

7400 Kontingent krets, forbund -160 017 -170 000 9 983 -160 017

7420 Gaver, fradragsberettigede -1 350 1 350

Sum Kontingent og gave -160 017 -170 000 9 983 -1 350 -158 667

Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

7500 Forsikringspremier -4 488 -5 000 512 -5 006 518

Sum Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad -4 488 -5 000 512 -5 006 518

Annen kostnad

7700 Styre- og

bedriftsforsamlingsmoter -604 -604 -604

7710 Årsmote -310 310

7770 Bank og kortgebyrer -493 -1 000 507 -1 059 566

7775 Kredittkortprovisjoner -245 245

Sum Annen kostnad -1 097 -1 000 -97 -1 614 517

Tap o.l.

7830 Konstaterte tap på fordringer -10 054 10 055

Sum Tap o.l. -10 054 10 055

Sum Annen driftskostnad -588 404 -760 000 171 596 -232 644 -355 760

Sum Driftskostnader -771 940 -1 193 000 421 060 -566 522 -205 418

Driftsresultat 239 239 182 000 57 239 373 015 -133 776

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:34:25 Side 3 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatregnskap

Periode:  01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Akk. Jan 2021 - Des 2021 Akk. Budsjett Akk. avvik budsjett Akk. Jan 2020 - Des 2020 Akk. avvik foreg. år

Finansinntekter og Finanskostnader

Finansinntekter

Annen finansinntekt

8070 Annen finansinntekt 876 876 679 196

Sum Annen finansinntekt 876 876 679 196

Sum Finansinntekter 876 876 679 196

Netto finansposter 876 876 679 196

Periodens ordinære resultat før skatt 240 114 182 000 58 115 373 694 -133 580

Periodens ordinære resultat etter skatt 240 114 182 000 58 115 373 694 -133 580

Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster 240 114 182 000 58 115 373 694 -133 580

Bokført resultat

8800 Årsresultat 240 115 240 115 373 694 -133 579

Sum Bokført resultat 240 115 240 115 373 694 -133 579

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:34:25 Side 4 (4)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Balanse

Periode:  01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Inngående balanse Inngående balanse Des 2021 Endring Des 2021 Utgående balanse Des 2021

Eiendeler  

Kortsiktige fordringer

Kundefordringer

1500 Kundefordringer 31 350 29 700 119 375 149 075

Sum Kundefordringer 31 350 29 700 119 375 149 075

Sum Kortsiktige fordringer 31 350 29 700 119 375 149 075

Kontanter, bankinnskudd o.l.

Bankinnskudd

1920 Bank 30751249000 1 199 099 585 120 126 508 711 629

1921 Sparekonto 30751249019 409 993 1 209 994 454 1 210 448

1922 Driftskonto 17.mai/håndballskole 94 219 6 250 6 250

1930 HU Driftskonto 30751246575 75 583 61 694 -2 470 59 224

1931 Spleis J16 2021 19 23 455 18 127 41 582

Sum Bankinnskudd 1 778 916 1 880 263 148 869 2 029 133

Sum Kontakter, bankinnskudd o.l 1 778 916 1 880 263 148 869 2 029 133

Sum Eiendeler  1 810 266 1 909 963 268 244 2 178 208

Egenkapital og Gjeld

Egenkapital AS/ASA

Aksjekapital

2000 Egenkapital bundet (spesifiseres) 1 375 284 1 375 284 1 375 284

Sum Aksjekapital 1 375 284 1 375 284 1 375 284

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital 373 694 373 694 240 115 613 809

Sum Annen egenkapital 373 694 373 694 240 115 613 809

Sum Egenkapital 1 748 978 1 748 978 240 115 1 989 094

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld

2400 Leverandorgjeld 17 309 91 726 34 356 126 082

Sum Leverandørgjeld 17 310 91 726 34 356 126 082

Sum Leverandørgjeld 17 310 91 726 34 356 126 082

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:36:12 Side 1 (2)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Balanse

Periode:  01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2021 - 31.12.2021Regnskapsår:  

Beløp i NOK Inngående balanse Inngående balanse Des 2021 Endring Des 2021 Utgående balanse Des 2021

Skyldige offentlige avgifter

Utgående merverdiavgift

2700 Utgående mva, hoy sats 0

Sum Utgående merverdiavgift 0 0 0

Inngående merverdiavgift

2710 Inngående mva, hoy sats 0 -729 729

Sum Inngående merverdiavgift 0 -729 729 0

Oppgjørskonto merverdiavgift

2740 Oppgjorskonto merverdiavgift 43 978 -65 849 87 302 21 453

Sum Oppgjørskonto merverdiavgift 43 978 -65 849 87 302 21 453

Sum Skyldige offentlige avgifter 43 978 -66 578 88 031 21 453

Annen kortsiktig gjeld

Forskudd fra kunder

2900 Forskudd fra kunder 0

Sum Forskudd fra kunder 0 0

Annen kortsiktig gjeld

2990 Annen kortsiktig gjeld 0 23 455 18 125 41 580

Sum Annen kortsiktig gjeld 0 23 455 18 125 41 580

Sum Annen kortsiktig gjeld 0 23 455 18 125 41 580

Sum Egenkapital og Gjeld 1 810 266 1 797 582 380 627 2 178 208

Eiendeler minus Egenkapital og Gjeld 0 112 382 -112 382 -1

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:36:12 Side 2 (2)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatbudsjett

Budsjettnavn:  Budsjett 2022 01.01.2022 - 31.12.2022Regnskapsår:  

Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Driftsinntekter

Salgsinntekt

3023 Sponsorinntekt skilt,

avgiftspliktig 42 000 42 000

3024 Reklame Genser/Jakke,

avgiftspliktig 42 000 42 000

3026 Reklame drakt avg.pl. 105 000 105 000

Sum Salgsinntekt 189 000 189 000

Annen driftsinntekt

3400 Spesielle offentlige tilskudd 58 879 13 849 45 030

3920 Medlemskontingenter 300 000 30 000 75 000 125 000 35 000 35 000

3940 Egenandeler 100 000 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 334 8 334 8 334 8 334

3961 Grasrot-andel 54 511 21 233 16 256 17 022

3962 Bingo Sor 85 555 27 400 17 035 21 968 19 152

3963 Enjoy 25 000 10 000 10 000 5 000

3964 Refusjon Turneringer

(LAM) 109 230 94 230 15 000

3990 Diverse inntekter

Sum Annen driftsinntekt 733 175 39 566 75 733 13 333 39 217 24 589 8 333 8 333 30 301 194 586 167 486 43 334 88 364

Sum Driftsinntekter 922 175 39 566 75 733 13 333 39 217 24 589 8 333 8 333 30 301 194 586 167 486 43 334 277 364

Driftskostnader

Varekostnad

4000 Turneringsutgifter -200 000 -16 667 -16 667 -16 667 -16 667 -16 667 -16 667 -16 667 -16 667 -16 666 -16 666 -16 666 -16 666

4002 Medlems.for, trykking av

logo etc -80 000 -80 000

4050 Trenergodtgjorelse -84 000 -750 -48 500 -34 750

4061 Trenerutgifter -559 -559

4062 Dommerutgifter -15 485 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -7 185 -1 300

Sum Varekostnad -380 044 -17 417 -96 667 -17 667 -17 667 -17 667 -18 226 -16 667 -17 667 -66 166 -17 666 -23 851 -52 716

Lønnskostnad

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:30:17 Side 1 (3)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatbudsjett

Budsjettnavn:  Budsjett 2022 01.01.2022 - 31.12.2022Regnskapsår:  

Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

5000 Lonn/honorarer -24 000 -24 000

Sum Lønnskostnad -24 000 -24 000

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler -60 000 -60 000

6420 Leie datasystemer -4 020 -2 835 -1 185

6500 Utstyr, isposer, tape,div -50 000 -4 167 -4 167 -4 167 -4 167 -4 167 -4 167 -4 167 -4 167 -4 166 -4 166 -4 166 -4 166

6540 Inventar (Res) -15 623 -897 -639 -6 388 -7 698

6545 Datautstyr -12 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6550 Drakter -24 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

6570 Treningstoy -24 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

6590 Annet driftsmateriel -12 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6810 Datakostnad -9 000 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750

6940 Porto -45 -45

7301 Sosiale tilstelninger -48 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

7395 Oreavrunding

7400 Kontingent krets, forbund -180 000 -90 000 -90 000

7500 Forsikringspremier -4 488 -5 137 649

7700 Styre- og

bedriftsforsamlingsmoter -604 -604

7770 Bank og kortgebyrer -493 -225 -16 -9 -8 -6 -1 -34 -24 -18 -71 -22 -55

Sum Annen driftskostnad -444 273 -21 221 -15 573 -21 315 -15 529 -14 924 -164 270 -17 787 -14 942 -23 818 -14 988 -104 939 -14 971

Sum Driftskostnader -848 317 -38 638 -112 240 -38 982 -33 196 -32 591 -182 496 -34 454 -32 609 -89 984 -32 654 -128 790 -91 687

Driftsresultat 73 858 928 -36 507 -25 649 6 021 -8 002 -174 163 -26 121 -2 308 104 603 134 833 -85 456 185 677

Finansinntekter og
Finanskostnader

Finansinntekter

8070 Annen finansinntekt 1 000 1 000

Sum Finansinntekter 1 000 1 000

Netto finansposter 1 000 1 000

Periodens ordinære resultat før
skatt 74 858 928 -36 507 -25 649 6 021 -8 002 -174 163 -26 121 -2 308 104 603 134 833 -85 456 186 677

Periodens ordinære resultat
etter skatt 74 858 928 -36 507 -25 649 6 021 -8 002 -174 163 -26 121 -2 308 104 603 134 833 -85 456 186 677

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:30:17 Side 2 (3)



Mhi Håndball 979317298Organisasjonsnr.  
Resultatbudsjett

Budsjettnavn:  Budsjett 2022 01.01.2022 - 31.12.2022Regnskapsår:  

Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Periodens resultat etter skatt og
ekstraordinære poster 74 858 928 -36 507 -25 649 6 021 -8 002 -174 163 -26 121 -2 308 104 603 134 833 -85 456 186 677

Utskriftsdato: 24.02.2022, 14:30:17 Side 3 (3)


