ÅRSMELDING FOR SVERRESBORG IDRETTSFORENING
HOVEDLAGET FOR ÅRSMØTEPERIODEN 2017/2018
Styret:
På årsmøtet 15.03.2016 fikk styret, revisorfunksjon og valgkomité følgende sammensetning for
perioden 2017/18:
Steinar Bjørke
– Leder
Kjell Gunnar Vassdal
– Nestleder, med ansvarsområde økonomi
Kjetil Sande
– Styremedlem, Klubbhus ansvarlig
Lars Gustav Formo
– Styremedlem, Allidrettsansvarlig
Gry Karin Stimo
– Styremedlem, representant fra Sverresborg fotball (Styreleder)
Tore Andreas Østerlie – Styremedlem, representant fra Sverresborg håndball (Styreleder)
Geir Schønberg
– Styremedlem, representant fra Sverresborg Hoops basket (Nestleder)
Revisor:
– Bjørn Morkemo og Stig Rønne
Valgkomité:
- ikke utnevnt
Styreperioden 17/18 har vært ledet av en representant utnevnt av særidretten Basket. (Perioden
16/17 ble ledet av en representant utnevnt av Håndball og perioden 18/19 skal ledes av en
representant utnevnt av Fotball.)
Organisasjon
31.12.17 hadde Sverresborg Idrettsforening totalt 1053 betalende medlemmer.
Antall betalende medlemmer fordelt på idrettene:
2016
Sverresborg Fotball
Sverresborg Håndball
Sverresborg Hoops
Allidrett
Sum

786
416
152
53
1407

2017
413
400
190
50
1053

Økonomi
Regnskapet for 2017 ble gjort opp med et overskudd på kr 88 525,31. Det var budsjettert med et
overskudd på kr 29 400.
Hovedsakelig skyldes dette en økning i Klubbhusleie og Bingoinntekt. Videre ble budsjetterte
kostnader knyttet til asfaltering av parkeringsplass ved Klubbhuset ikke brukt. I tillegg har det ikke
vært ekstra kostnader knyttet til drift av Klubbhuset.
Sverresborg Idrettsforening har også i 2017 mottatt pengegave fra Sverresborg Veteranklubb.
Pengegaven ble øremerket støtte Allidrett med 3 971,99. Vi takker Sverresborg Veteranklubb for
pengegaven. Sverresborg Veteranklubb er nå avviklet.

Innkreving av kontingent
Styret har tidligere vedtatt at medlemskontingent skal innkreves med aktivitetsavgiften i
særidrettene. Dette er en ordning som har fungert godt. Medlemskontingent har vært satt til kr 100
per år.
For medlemmer som deltar i Allidrett er medlemskontingent satt til kr 100.
Støttemedlemskap har vært kr 100

Styrets arbeid
Styret har avviklet 10 ordinære møter i perioden etter forrige årsmøte. Styret har fungert
tilfredsstillende og sikret solid drift og god økonomi i klubbens hovedlag. Videre har arbeidet satt mer
fokus på det sportslige gjennom løpende informasjonsdeling, koordinering og erfaringsutveksling på
tvers av særidrettene. Det er også satt økt fokus på inkludering og markedsarbeid i denne
styreperioden (se egne avsnitt).

Markedsråd
Styret har etablert et eget Markedsråd som har et nedfelt mandat som bla. skal sikre og utvikle
klubbens merkevare, profilering, innkjøpsavtaler og sponsorat. Leder av Markedsrådet utnevnes av
hovedstyret på først møte etter årsmøte. Initiativtaker og leder for Markedsrådet for inneværende
periode har vært Tore Andreas Østerlie.

Hjemmeside og informasjonsarbeid
Klubben har hjemmeside (http://sverresborg-if.no/) som fungerer tilfredsstillende. Der er alle
idrettene samlet på en plass. En utfordring har vært å få folk til å drifte nettsidene til de enkelte
lagene slik at det til enhver tid er lagt ut og finnes aktuell informasjon. Det har vært gjennomført
opplæring i drift av hjemmesiden. Det er dog en utfordring å sikre oppdatert informasjon på alle de
ulike flater for informasjonsdeling, spesielt da Facebook ser ut til å ta over mye av den dagsaktuelle
informasjonsdelingen på en mer tilgjengelig og fleksibel måte.

Medlemsregistrering
Medlemsregistreringen for Allidrett fungerer godt. Det har vært brukt Visma eAccounting sin løsning
med integrasjon mot KlubbAdmin (Norges Idrettsforbund) for innrapportering av medlemsantall.
Dette har forenklet lagets innrapportering av medlemmer.
De enkelte særidrettene innrapporterer selv antall betalende medlemmer.

Klubbhuset
Klubbhuset og møterommet brukes hyppig til møteaktiviteter i klubbregi. Det er i år også blitt
arrangert FFO (Fotball Fritids Ordning) med 32 barn etter skoletid. I tillegg blir lokalet leid ut til
eksterne brukere, primært i helgene. I 2017 ble lokalet leid ut til ca. 20 enkelt arrangement samt FFO
mandag-torsdag i skoleåret. Dette har gitt høyre inntekter enn foregående år. Klubben jakter alltid
på nye leietakere.
Utleieordningen og tilsyn med lokalene har vært ivaretatt av en person i styret. Dette fungerer bra.
Kafedrift i klubbhuset med enkel servering er godt mottatt og flittig i bruk.
Det jobbes med utskifting av inngangspartiet. Priser er blitt innhentet.
Allidrett
For året 2017 hadde Allidretten tre aktive kull (2010, 2011, 2012). Grunnet lav oppslutning, men
fortsatt ønske å kunne gi 2010-barna et allidrettstilbud, slo vi sammen 2010 og 2011 kullet. På hvert
av disse kullene er det ca 30 medlemmer noe som vi er godt fornøyd med. Dette er tredje året som vi
har gitt tilbud til sisteårs barnehagebarn. Dette har vært savnet og etterspurt, og er veldig populært
både for barn og foreldre.

Av aktiviteter så har vi lagt opp til et bredt utvalg, slik at barna får prøvd ut mange ulike idretter.
De ulike aktivitetene har vært:
- Ballspill: fotball, håndball, innebandy, rugby, basket
- Motorikk og bevegelse: turn, dans, hinderløype
- Uteaktivitet/tur: orientering, ski, skøyter, sykkel
Vi har faste trenere på kullene som er ansvarlig for programmet og gjennomføring av treningen.
Dette gir god kontinuitet og ungene blir trygge på trenerne. Vi har også på noen aktiviteter tatt inn
eksterne som har gjennomført treningen. På aktiviteter som vi har i SIF har vi tatt inn representanter
fra særidrettene til å gjennomføre treningene.
Aktivitetsdag
Lørdag 10. juni 2017 arrangerte vi Aktivitetsdag i Åsveihallen. Med erfaring fra 2016, så la vi denne
dagen på samme lest som forrige år. Alle særidrettene og Allidrett representerte klubben på en god
måte.
Det var mellom 60-90 barn innom dagen, hvor barna fikk prøvd seg igjennom alle idrettene; allidrett,
basket, håndball og fotball. Foreldrene fikk god informasjon rund de ulike idrettene i SIF. Vi legger opp
til å arrangere denne Aktivitetsdagen også i 2018.

Inkludering
SIF sentralt fikk tildelt kr 40’000,- fra Idrettsrådet til å fremme tiltak som er rettet mot å øke
innvandreres og særlig innvandrerjenters deltakelse i idrettslag.
Vi har i år som første året med inkluderingsmidler valgt å bruke disse til å redusere hele eller deler av
utgifter for medlemmer som har søkt på dette.
Dette være seg følgende kostnader:
• Aktivitetsavgift
• Egenandel reisecuper
• Egenandel fellessamlinger
• Treningsutstyr
Dette anser vi som et viktig tiltak for å kunne beholde de spillerne vi har, og at de har mulighet til å
være med på idretten og aktivitetsnivået som er lagt opp av laget.

ANNET
Politiattester
Etter styrevedtak 30.01.2012 skal alle trenere, støttefunksjoner og ledere levere politiattest årlig.
Denne ordningen ble stadfestet og presisert i styrevedtak 22.01.2013. Det er innhentet politiattester
for medlemmer av styret i hovedlaget. Styret krever at dette også følges opp for tillitsvalgte innen
alle særidrettene.
Når det gjelder aktiviteten til særidrettslagene vises det til særskilt årsmeldingene og årsregnskap fra
disse.
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