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Styret i Årvoll IL – barne- og ungdomsfotball har i år hatt følgende
sammensetning:
Leder:
Pål Molander
Nestleder:
Eva Ler Nilsen
Sekretær:
Liv Rolseth
Styremedlem:
Lena Hansen
Styremedlem:
Elin Handeland
Styremedlem:
Hege Fosser Pedersen
Styremedlem:
Ann Iren Male
Styremedlem:
Odd Arne Fagerheim
Administrative støttefunksjoner:
Daglig leder:
Sportslig ansvarlig:
Regnskapsansvarlig:

Asbjørn Havnen
Øyvind Larsen
Kristin Haarseth

Styrets kvinneandel (inkludert varamedlem) har i 2017 utgjort 71,4%.
Både styremedlemmer og administrativt tilknyttede har møtt på
styremøtene. Kopi av innkallinger og referater fra styremøtene er
rutinemessig oversendt hovedstyrets leder til orientering. Styrets leder,
eller stedfortreder, har regelmessig møtt i de av hovedstyrets møter hvor
gruppeledere har vært innkalt.
Terje Isachsen og Øyvind Larsen har representert
ungdomsfotballen i idrettslagets anleggskomite.
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Det er ikke utbetalt styrehonorarer.
Daglig leder har mottatt kr. 459.338,- i lønn i 2017.
NØKKELTALL 2017
- Det er 619 medlemmer i barne- og ungdomsfotballen, hvorav 545
aktive i aldergruppen mellom 6 og 25 år.
- 80 lag påmeldt i seriesystemet i årsklasser J/G 6-19 år.
- Aktivitet på lagenheter på gutte- og jentesiden f.o.m. 2012årgangen t.o.m. junior (1998-årgangen)
- Ca. 200 foreldrebaserte tillitsvalgte (trenere, støtteapparat på
lagenhetene)
- 30 trenere har fullført autorisert trenerutdannelse i regi av NFF
- 70 trenere/lagledere har deltatt på kompetanselørdag
- 145 barn har deltatt på vår Telenor Xtra-satsing vår og høst
- 152 barn har deltatt på Fotballaktivitetsuka
- 230 barn har deltatt på Tine fotballskole

-

Årvoll 3v3 festival/Østlandsmesterskap 16.-17. september med 160
deltakende lag

STYRETS OVERORDNEDE BETRAKTNINGER
Styret arbeider etter prinsippet om å legge til rette for et godt og tilpasset
fotballtilbud til alle som ønsker å spille fotball i vårt geografiske
nedslagsfelt. Denne hovedmålsettingen er styrende for alle beslutninger
og aktiviteter.
Styret har i 2017 avholdt åtte styremøter, et årlig møte, samt flere
lagleder-/trenermøter.
Utover dette har styremedlemmer deltatt på møter knyttet til Årvoll ILs
hovedstyre, samt deltatt på møter knyttet til OFK og OIK
Valgkomité for 2017 har vært årsenheten 08, gutter og jenter under
administrativ koordinering av styrets nestleder Eva Ler Nilsen.
Det er viktig å presisere at hovedaktivitetene i gruppa, også på
administrativt nivå, selvsagt finner sted i tilknytning til de respektive
lagenhetene, hvor det også er blitt arrangert en rekke aktiviteter,
inkludert foreldremøter. Styret har ikke lagt vekt på å tid- og tallfeste disse
aktivitetene, utover at dette utgjør tusenvis av dugnadstimer for legge
best mulig til rette for et sportslig tilbud som ivaretar vår målsetning om å
sikre at flest mulig spiller fotball lengst mulig for å kunne bli best mulig.
Styret har i 2017 fortsatt arbeidet med å utvikle en god og bærekraftig
arbeidsform, som tar opp i seg behovene for mer forutsigbarhet, bedre
organisering og profesjonell drift. Barne- og ungdomsfotballen har over
lengre tid vokst substansielt både mhp antall medlemmer, antall lag og
aktivitetsnivå generelt. De administrative og strategiske oppgavene
knyttet til vår drift er derfor vokst betraktelig. Dugnadsånden i
fotballgruppa er fantastisk, men først og fremst knyttet til de respektive
lagenhetenes aktiviteter, med hovedfokus på sportslig aktivitet og de
spesifikke oppgaver som blir tillagt disse av mer tradisjonell
«dugnadskarakter». Det har vist seg betraktelig vanskeligere å mobilisere
frivillighet
i
stort
nok
omfang
knyttet
til
mer
driftsog
administrasjonsrettede oppgaver, for å holde tritt med veksten og de økte
behovene på denne fronten. Disse oppgavene strekker seg utover
kapasiteten til daglig leder i 100% stilling.
Det er således mange uløste oppgaver og behov i klubben som styret og
administrasjonen av kapasitetshensyn ikke rekker å ivareta. Og styret ser
med noe bekymring på at det er tungt å rekruttere frivillige til mer
strategiske og administrative oppgaver i klubben. Styret satte derfor i
2017 ned et bredt sammensatt organisasjonsutvalg av tillitsvalgte i
klubben som skulle komme med forslag til fremtidig organisering av
klubben og tiltak som skal sikre større involvering av tillitsvalgte. I

mandatet til utvalget lå det også å utrede og foreslå mulige komitéer som
kan ivareta flere av de permanente oppgavene som sorterer under styrets
ansvarsområde, som vil kunne sikre at styret får bedre forutsetning for å
arbeide med klubbutvikling av strategisk karakter snarere enn kun
driftsoppgaver og brannslukkingsarbeid. Utvalget ble ledet av Svein
Aaserud, og de leverte sin rapport i mai 2017. Utvalget har kommet med
mange gode betraktninger og forslag, og styret arbeider med å følge opp
flere av disse. Flere av forslagene vurderes som kritisk nødvendige for å
kunne unngå dramatiske økninger av treningsavgifter eller andre
medlemsavgifter.
Styret har også arbeidet aktivt mot bymiljøetaten skal følge opp vedtaket
om at grusbanen (Disenbanen) skal bli oppgradert med kunstgressdekke.
Prosessen er blitt kraftig forsinket grunnet bl.a. miljøbetraktninger knyttet
til avrenning av granulat fra banen. Arbeidet startet først opp ved
utgangen av 2017, etter stort påtrykk og bidrag til konstruktive løsninger
fra Årvoll Ils styre. Banen vil stå ferdig våren 2018, og vil ha stor positiv
betydning for våre aktiviteter i årene fremover.
Det har selvsagt også vært mange sportslige høydepunkter, og mange av
våre lag hevder seg svært godt, hvorav J17 ble kretsmestere. Vi har også i
2017 klart å etablere et bærekraftig juniorlag, slik at vi for første gang på
lenge har hatt aktiviteter i alle alderskull på både gutte- og jentesiden. Vi
har flere spiller med på soneutviklingsløp og på kretslag. Enda viktigere er
imidlertid den idrettsglede som blir vist på våre anlegg nesten hver eneste
dag året rundt, som bidrar til sosial utjevning, mestring og folkehelse. På
dette området er Årvoll IL virkelig et utstillingsvindu selv på nasjonalt
nivå.
ØKONOMI
Styret vurderer gruppas økonomi som stram ift. behovene, men under god
kontroll. Vi viser i den anledning til regnskap for 2017.
Det økonomiske handlingsrommet til styret er svært begrenset, og det er
viktig med kostnads- og utgiftskontroll under dagens økonomiske rammer.
Regnskapet for 2017 viser et svakt negativt driftsresultat på 11.504,65
kroner. Årsresultatet viser et underskudd på 52.081,28 kroner.

ETTERORD
Styret vil takke hovedstyret for bidragene knyttet til kvalitetssikring av
vårt arbeid, og at dere legger til rette for de overordnede
rammebetingelsene for Årvoll Ils gruppeaktiviteter.

I tillegg vil vi berømme samarbeidet med anleggskomiteen, og i
særdeleshet Reidar Bergestad. Vi setter stor pris på engasjementet og
innsatsen som legges ned for å sikre bl.a. barne- og ungdomsfotballen
gode anlegg som står i stil med vårt aktivitetsnivå.
Vi ønsker også å takke de andre gruppene i Årvoll IL, og særskilt
skigruppa, hvor vi i felleskap søker å finne gode løsninger som bidrar til at
våre unge utøvere kan kombinere flere idretter, med et felles mål om
utvikling av nærmiljøet og varig fremme av folkehelsen.
Vi ønsker også å takke seniorfotballen for godt samarbeid. Vi er nå i ferd
med å tette gapet mellom de to fotballgruppene, ved at vi har
bærekraftige årganger fra ung til eldre i fotballsystemet. Spesielt hyggelig
er det at mange unge spillere som har gått gradene i klubben bidrar på Alaget. Styret arbeider med en målsetning om at vi skal kunne etablere et
tilsvarende bærekraftig opplegg også på kvinnesiden.
Barne- og ungdomsfotballen i Årvoll IL har gjennomført en svært god
sesong. Men vi kan ikke hvile på ett eneste laurbær. Utfordringene står i
kø. Flere barn og ungdommer fordrer mer og bedre aktivitet med de rette
verdier. Dette krever igjen kompetanse, samt aktivitets-, organisasjons- og
anleggsutvikling.
Styret takker også daglig leder, regnskapsfører og sportslig ansvarlig for
særdeles godt utført arbeid i 2017.
Styret ønsker også å takke alle utøvere og alle i
støtteapparat/frivillighetsapparat for svært solid innsats i 2017, og mane
til ny innsats i 2018. Sammen utgjør vi en forskjell!
Som styreleder ønsker jeg også å berømme og takke alle styrets
medlemmer som har lagt ned et stort stykke frivillig arbeid i 2017.
På vegne av barne- og ungdomsfotballstyret i Årvoll IL

Pål Molander
Styreleder
Årvoll, 29.01.2018

