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Oslo, januar 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Det innkalles med dette til årsmøte med etterfølgende medlemsmøte.
Mandag 13. mars 2017 kl. 19:00 på klubbhuset Årvoll IL, Bård Skolemesters vei.
Dagsorden for årsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer
Hedersutdeling
Åpning, godkjenning av innkallingen
Konstitusjon, valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å
undertegne protokollen
Behandle protokoll fra årsmøte 17. mars 2016
Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes regnskap
og revisors beretning samt beretning fra kontrollkomiteen
Behandle innkomne forslag
Fastsette medlemskontingent
Vedta budsjett for 2017
Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Lovendringer
Valg i henhold til loven

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 1. mars 2017. Forslag må være
skriftlig og sendes til: styreleder@aarvoll.no
Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.
Protokoll fra årsmøte 17. mars 2016, årsberetning / regnskap for 2016 og innkomne
forslag, vil bli lagt på nettsiden http://www.aarvoll.no/ 6. mars 2017. De vil også bli
utlevert på årsmøtet.
Etter årsmøtet, fortsetter kvelden med hyggelig samvær og lettere bevertning.
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Årvoll Idrettslag
Ann-Karin Linnerud
Leder
(Sign.)
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PROTOKOLL
FRA ÅRSMØTE I ÅRVOLL IDRETTSLAG 17 MARS OG
FORTSETTENDE MØTE 12 APRIL 2016

1.

Godkjenne stemmeberettigede
27 fremmøte, hvorav 25 stemmeberettigede medlemmer møtte
frem på Klubbhuset til Årvoll IL.

2.

Hedersutdeling
Følgende ble tildelt
40 års nål
Tor Rokkerud
Kjell Svensen
25 års nål
Bente Oppberget
Tor Henriksen
Hanne Dahl Gulbranzen
Hederstegn
Asbjørn Havnen (Fotball)
Torild Kløvstad Halvorsen (Fotball)
Svein Bjørnar Torsetnes (Fotball)
Terje Isachsen (Fotball)
Liv Rolseth (Fotball)
Sverre Bollingmo (Fotball)
Ola Berge (Fotball)
Morten Holmen-Jensen (Fotball)
Tor Henriksen (Orientering)
Marius Haugen (Supporter)
Einar Haarseth
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Plakett
Svein Ravnanger (Fotball)
Æresmedlem
Tor Sandnes

3.

Åpning, godkjenning av innkalling
Leder av idrettslaget, Ann-Karin Linnerud, åpnet møtet ved å ønske
alle velkommen og ba om ett minutts stillhet for å minne avdøde Tor
Christoffersen og Harald Birkeland.
Vedtak:

4.

Konstitusjon, valg av dirigent, sekretær og 2 til å underskrive
protokollen
Vedtak:

5.

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

Valgt som møteleder:
Ola Berge
Valgt som referent:
Oliver Dimovski
Valgt til å signere protokoll: Monica Jøntvedt
Ellen Melbye Langballe

Protokoll fra Årsmøtet 26.mars 2015
Møteleder Ola Berge gjennomgikk protokollen
Vedtak:

6.

Protokollen ble enstemmig godkjent

Idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
Styrets beretning og gruppenes beretninger ble i hovedtrekk lest opp
av møteleder Ola Berge.
Vedtak:

Styrets beretning samt gruppeberetningene ble
enstemmig godkjent.
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7.

Idrettslagets regnskap i revidert stand, inkl. gruppenes
regnskap og revisors beretning samt beretning fra
kontrollkomiteen
Årsresultat ble gjennomgått av Kristin Haarseth. Revisors,
samt kontrollkomiteens beretning ble opplest av Stian
Glendrange.
Vedtak:

8.

Idrettslagets regnskap i revidert stand inkl. gruppenes
regnskap, revisors beretning samt beretning fra
Kontrollkomiteen ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag, bortsett fra styrets forslag.
Lovendringer fra OIK;
- Årsmøte avholdes senest 31.03.
- Gruppenes årsmøter, heretter kalt årlig medlemsmøte.
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

9.

Fastsette medlemskontingent
Ingen justering av medlemskontingent for 2017.
Kontingentene forblir Kr. 450 for medl. t.o.m. 16 år, kr 600 f.o.m.
17 år, kr 300 for ikke aktive medlemmer og kr 200 for pensjonister.
Vedtak:

10.

Styrets innstilling ble enstemmig godkjent.

Budsjett for 2016
Kristin Haarseth gjennomgikk budsjettet i hovedtrekk.
Vedtak:

11.

Budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent.

Idrettslagets organisasjonsplan
Organisasjonsplanen er endret for 2016. Endringen består av
navnendring på gruppen Jibbe til Freeski.
Vedtak:

Organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent
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12.

Lovendringer
Årvoll IL sine lover er oppdatert i henhold til lov normene til
Idrettsforbundet. Mangler i Årvoll IL sine lover ble bemerket.

Vedtak:
Årvoll IL sine lover ble enstemmig godkjent med de
endringer som ble påpekt av årsmøtet.
13.

Valg i henhold til loven
Valgkomiteens forslag til kandidater til hovedstyret var lagt frem for
årsmøtet. Leder ba årsmøtet om å underkjenne innstillingen som ble
presentert for årsmøtet, da prosessen ikke var i henhold til norm for
Valgkomite. På bakgrunn av dette foreslo leder at årsmøtet skulle
stemme i mot forslaget til valgkomiteen og at et fortsettende
årsmøte skulle settes opp.
Styrets innstilling er at årsmøtet avviser valgkomiteens innstilling til
hovedstyret og at et fortsettende møte blir satt opp.
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig godkjent. Fortsettende møte
ble satt til 12 april kl. 19 i klubbhuset til Årvoll IL.

På det fortsettende årsmøtet ble forslag til kandidater til hovedstyret lagt
frem av valgkomiteen. Forslaget ble enstemmig vedtatt og styret har
etter valget følgende sammensetning:
Styret
Valgkomiteen innstiller følgende personer til valg:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Ann-Karin Linnerud
Simen Sæterdal
Ola Berge
Ingrid Haukvik-Jensen
Oliver Dimovski
Martin Austad
Frida Sanne-Grini
Ellen Melbye Langballe

Gjenvalg (2 år)
vervbytte (1 år)
Gjenvalg (2 år)
ny (2 år)
Ikke på valg
ny (2 år)
ny (1 år)
ny (1 år)

"I henhold til idrettslagets organisasjonsplan velges medlemmene i
styret for 2 år, slik at leder og 2.styremedlem velges det ene året,
og det andre året velges nestleder, kasserer (pr. t. ikke aktuelt) og
2. styremedlem."
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Kassererfunksjonen i styret, er overtatt av ansatt
regnskapsansvarlig, Kristin Haarseth.

Gruppestyrene
Orientering
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Tor Henriksen
ubesatt
Christian Barstad
Alexander Urnes Johnson

Volleyball
Leder:
Kasserer:
Sekretær:

Ingrid Johansen
ubesatt
Frode Walde

Barn og Ungdomsfotball
Leder:
Pål Molander
Nestleder:
Eva Ler Nilsen
Sekretær:
Liv Rolseth
Kasserer:
ubesatt
Styremedlem;
Elin Handeland
Web-ansvarlig:
Anette Brown
Vara Utstyrsansv. Barn/Ung: Svein Bjørnar Torsetnes
Vara Dugnadsansvarlig 1:
ubesatt
Vara Dugnadsansvarlig 2:
Elin Karlskås
Administrativ støtte til styret:
Daglig leder:
Asbjørn Havnen
Sportslig ansvarlig:
Øyvind Larsen
Regnskapsansvarlig:
Kristin Haarseth
Håndball
Leder:
Sportslig leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Styremedlem 3:
Styremedlem 4/Dommerkontakt:

Hanne Gulbranzen
Cecilie Arvesen
Tom Andersen
Bente Oppberget
Martin Austad
Marianne Haug
Kine Falck-Lillevold
Annette Oppberget
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Ski
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jarle Westby
Monica Jøntvedt
Ola-Magne Liaskar
Lars Husbyn
Atle Rømo

Freeski:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Hilde Foss Christensen
Magnhild Almås
Tor S. Eilertsen
Hans Olav Johannessen
Michael Olofsson
Ove Morten Stalheim

Elite fotball
Leder:
Kasserer:
Nestleder:
Styremedlem:

Morten Holmen-Jensen
ubesatt
Tor Sandnes
Tore Øvregård

Kontrollkomite
Torhild Halvorsen
Øystein Flenning
Hederskomite
Består av Hovedstyret
Valgkomite
Hovedstyret innstiller følgende personer til valgkomiteen:
- Pål Molander
- Cecilie Arvesen
- Tor Henriksen
- Ingrid Johansen
- Morten Holmen-Jensen
- Jarle Westby
- Hilde Foss Christensen
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Representanter til ISU Bjerke
Reidar Bergestad (ble valgt for 2 år i 2014)
Hovedstyret fikk fullmakt til å oppnevne ny kandidat til ISU Bjerke.
Vedtak:

Gruppestyrene, Kontrollkomiteen, Hederskomiteen og
Valgkomiteen ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet ble hevet 17 mars kl. 20:13
Fortsettende årsmøte ble hevet 12 april kl. 19:15
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Årsberetning Årvoll IL Fotball Elite 2016

Årsberetning Årvoll 2016

Etter en nervepirrende 2015 sesong hvor vi endte på 2 plass i 4 divisjon. Kun slått men noen fler
scorede mål av Manglerud Star Var 2016 ett revansjelystent år for vår del. Torgeir Hoås Takket av
som trener, men inn kom Arbeidskollega, TV2 kommentator og prest Endre Olav Osnes som
assisterende trener sammen med Svein Tore Brandshaug. Inn i teamet kom også Anders Rønning
som keepertrener. Med denne trenertrioen på plass var lista lagt høyt for en suksessfull 2016
sesong.
Med et imponerende trenerteam på plass hvor også Endre Olav Osnes ville fungere som spiller også
Merket vi raskt at vi hadde en slagkraftig tropp. Vår toppscorer i 2015 (Timothy Strøm Larsen 19mål)
og Mathias Lia Nordmoen hadde før sesongen takket for seg til fordel for mer tid med sine bedre
halvdeler og karrierer. Disse to dyktige spillerne ble byttet ut med Vegard Olsson fra Grei og Stian
Kristoffersen fra Skeid. Med disse to samt Simen Neibo Kolsrud (Spiss) og Jamal Hassan (Midtbane)
Mente vi at troppen var komplett og at vi nå sto klare for å kjempe om seriemesterskapet også i år.

VI startet sesongen litt tidligere enn våre andre divisjons kollegaer ettersom vi i år skulle delta i
kvalik til NM. Vi trakk Sprint Jeløy som motstander i vår første kvalikrunde. Kanskje det sterkeste
laget av alle som vi kunne møte. Det ente med et 1-4 tap og NM var over for vår del før den egentlig
hadde begynt.

Vi la NM kvalikken bak oss og begynte treningen inn mot serien. Nytt av året var at det var ingen
som kunne rykke opp fra 4 divisjon. NFF hadde besluttet at 2 og 3 divisjon skulle halveres. Dette
medførte at veldig mange lag fra 4 divisjon også ville kunne rykke ned. Hvor mange visste man ikke,
dette kom an på hvor mange lag fra Oslo regionen som rykket ned fra 3 divisjon.
Sesongen kunne dog ikke startet noe bedre enn den gjorde for vår del. Fasit etter halvspilt
serierunde var 10-1-0 og en suveren tabelltopp. 31 av 33 mulige poeng. Vi sluttet heller ikke der.
VI tapte faktisk ikke en kamp før vi kom til runde 16 av 22 da vi tapte 1-3 mot et godt Lille Tøyen lag.
Dette var faktisk vårt første hjemme tap på over 2 sesonger.
A-laget endte til slutt på en suveren første plass og vinnere av 4 divisjon avd 03 med 51 poeng.
16 seiere 3 uavgjort og 3 tap. 51 poeng og 11 poeng ned til 2 plassen.

Sportslig sett var 2016 sesongen over all forventning. En ekstra stor honnør til spillere og
trenerapparat som virkelig gjorde en fantastisk jobb dette året.
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Et annet mål for 2016 sesongen var å bygge videre på utvikling av egne spillere fra vår jr gruppe.
Nok et mål vi mener at vi har lykkes godt med. Hele 10 jr gutter står oppført med spilletid for Alaget i 2016 sesongen. Flere av dem spilte seg inn til fast plass på laget. Og en av jr gutta (Yaw) ble
også A-laget sin toppscorer med 10 mål denne sesongen. For oss som jobber rundt A-laget er det så
utrolig moro å se hvor godt det jobbes nedenifra i Årvoll og at det gror så godt her oppe.
Før sesongen satt vi oss også et mål om å være forbilder både på- og utenfor banen. VI ønsker å
fremstå som et flott lag med gode holdninger. Dette gjenspeilte seg også med at vi var det laget som
var minst notert i dommerblokka. Vi kom oss unna med 1 rødt kort og 16 gule kort denne sesongen.
Noe som resulterte i at vi var det laget i vår avdeling med minst kort denne sesongen.

Oppsumering:
Målsetningen om topp 3 klarte vi med god margin. Utviklingen av egne spillere fortsetter. Og jobben
med gode holdninger er vi strålende fornøyd med.
Økonomisk sett ser vi at vi nok et år går med ett underskudd. Det er dessverre veldig vanskelig å
drive et A-lag som skal levere gode sportslig resultater, ha gode treningsmuligher, dyktige trenere
uten at det skal koste penger. Store deler av årets underskudd skyldes at vi mistet to dugnader vi var
satt opp på og i tillegg to sponsorer som valgte og ikke være med som sponsor i 2016. Det jobbes
hardt for å få inn nye midler i 2017

Foran 2017 sesongen ser ting veldig spennende ut sportslig sett. Noen har takket av, mens noen nye
ansikt er kommet inn dørene på Årvoll.
Følgende spillere har takket av:
Patrik Nordvold (Lagt opp grunnet skader)
Erlend Ormbostad (Lagt opp grunnet skader)
Jamal Hassan (Lagt opp grunnet studier)
Simen Neibo Kolsrud (Ny klubb)
Anders Hatlen (Trapper ned)

Spillere inn:
Tom Sadeh: Tom vender endelig hjem etter mange år i Lyn. Tom er en SOLID forsterkning. Ikke bare
er han en fanstastisk god fotballspiller, men han er en utrolig bra fyr. Flink til å kommunisere
unggutta og er en bauta både på og utenfor banen.
Simen Møller Stamsø. Simen er kjent for flere som TV2 sin fotballkommentator og ekspert. Simen
kommer fra Kjelsås hvor han har bøttet inn mål hver sesong. Simen skal frem til April spille fotball litt
lenger ned i seriesystemet i England, men vil være tilbake i Årvoll i April. Det er ingen tvil om at vi vil
få en målgarantist i Simen og vi gleder oss veldig til å se han i verdens flotteste drakt fremover.
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Julian Møller Stamsø. Julian er Simen sin bror. Julian kommer også fra Kjelsås. Med Julian sin teknikk,
kondisjon og fart vil vi få mye god underholdning nede på Årvollbanen i år.
Ole Korshavn Sandnes. Ole er endelig ferdig med sine studier i USA og vil i 2017 sesongen være med
for fullt. Ole er en løpsmaskin uten sidestykke og vi er så utrolig glade for å ha med Ole tilbake for
fullt.
Disse guttene vil passe utrolig godt inn i en allerede fin tropp. Dette er tre solide forsterkninger som
gjør at vi står bedre rustet foran årets tøffe sesong.
Spillere, støtteapparat og trenere skal i hvert fall gjøre sitt for at vi får en så bra sesong som
overhode mulig.
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Vi gleder oss til en spennende 2017 sesong.

Mvh
Styret Årvoll IL Fotball Elite.

A-laget har ikke utbetalt styrehonnorar i 2016

Styret i 2017 vil bestå av følgende:
Leder: Morten Holmen-Jensen
Nestleder: Tor Sandnes
Styremedlem 1 Tore Øvregård
Kasserer: pr dt ubesatt.
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Årsberetning 2016, Årvoll IL, barne- og ungdomsfotball
Styret i Årvoll IL – barne- og ungdomsfotball har i år hatt følgende sammensetning:
Leder:
Pål Molander
Nestleder:
Eva Ler Nilsen
Sekretær:
Liv Rolseth
Styremedlem (dugnadsansv.):
Lena Hansen (f.o.m. juni 2016)
Styremedlem (medlemsansv.):
Elin Handeland
Styremedlem (utstyrsansv.):
Svein Bjørnar Torsetnes
Styremedlem (webansv.):
Odd Arne Fagerheim
Vara (dugnadsansv.):
Elin Karlsås
Administrative støttefunksjoner:
Daglig leder:
Sportslig ansvarlig:
Regnskapsansvarlig:

Asbjørn Havnen
Øyvind Larsen
Kristin Haarseth

Styrets kvinneandel (inkludert varamedlem) har i 2016 utgjort 62,5%. Både
styremedlemmer, varamedlem og administrativt tilknyttede har møtt regelmessig 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 barne- og ungdomsfotballen i idrettslagets
anleggskomite.
Det er ikke utbetalt styrehonorarer.
Daglig leder har mottatt kr. 457.468 i lønn i 2016.
NØKKELTALL 2016
- Det er 617 medlemmer i barne- og ungdomsfotballen, hvorav 558 aktive i
aldergruppen mellom 6 og 25 år.
- 70 lag påmeldt i seriesystemet i årsklasser J/G 6-19 år.
- Aktivitet på lagenheter på gutte- og jentesiden f.o.m. 2011-årgangen t.o.m. junior
(1997-årgangen)
- Ca. 200 foreldrebaserte tillitsvalgte (trenere, støtteapparat på lagenhetene)
- 30 trenere har fullført autorisert trenerutdannelse i regi av NFF
- 80 trenere/lagledere har deltatt på kompetanselørdag
- 160 barn har deltatt på vår Telenor Xtra-satsing vår og høst
- 120 barn har deltatt på Fotballaktivitetsuka
- 270 barn har deltatt på Tine fotballskole
- Nytt av året er Årvoll 3v3 festival/Østlandsmesterskap 17.-18. september med hele
224 deltakende lag
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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 hovedmålsetningen er
styrende for alle beslutninger og aktiviteter.
Styret har i 2016 avholdt ti styremøter, et årsmøte, samt flere lagleder-/trenermøter.
Utover dette har styremedlemmer deltatt på møter knyttet til Årvoll ILs hovedstyre, samt
deltatt på møter knyttet til OFK, OIK, Årvoll skole, og Bjerke bydel.
Valgkomité for 2016 har vært årsenheten 07, gutter og jenter under administrativ ledelse av
styrets nestleder Eva Ler Nilsen.
Men det er viktig å presisere at hovedaktivitetene i gruppa, også på administrativt nivå,
finner selvsagt 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 2016 fortsatt arbeidet med å utvikle en god og bærekraftig arbeidsform, som tar
opp i seg behovene for mer forutsigbarhet, bedre organisering og profesjonell drift. Barneog ungdomsfotballen har over lenger 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 lag-enhetenes 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 drifts- og administrasjonsrettede oppgaver, for å holde tritt med
veksten og de økte behovene på denne fronten.
Styret har derfor i 2016 iverksatt, i tråd med budsjettet som ble vedtatt på årlig møte i 2016
og med fullmakt fra hovedstyret i Årvoll IL, å besette daglig leder-funksjonen i 100% stilling.
Dette legger selvsagt press på gruppas økonomi, men vurderes som svært viktig for at vi skal
kunne opprettholde god drift og legge til rette for fremtidig vekst. I tillegg er det større
oppgaver knyttet til drift av våre anlegg, i takt med uttelling av anleggsutbygginger i regi av
Oslo kommune. Deler av daglig leder-stillingen er finansiert gjennom besparelser som
tidligere medgikk til innkjøp av banevedlikeholdstjenester og bane-leie i vinterhalvåret.
Som en følge av daglig leder i full stilling vil styrets oppgaver og arbeidsform kunne endres
fra å i stor grad være utøvende og effektuerende, til også å kunne jobbe med mer tyngde på
strategiske utviklingsoppgaver. Dette utgjør et stort skifte for styret, og legger godt til rette
for videre utvikling av våre aktiviteter. Slike endringer i arbeidsform og fokusområder,
spesielt i et styre hvor alt er basert på frivillig fritidsinnsats, er utfordrende. Styret er av den
oppfatning at vi i løpet av 2016 har tatt betydelige steg i riktig retning og at pilene peker
oppover.
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Like fullt ser vi at det finnes mange uløste oppgaver i klubben som styret 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. Vi har derfor i
2016 søkt å finne frem til egnede arbeidsformer som kan sikre at vi på en mer effektiv og
enklere måte kan sikre frivillighet i relasjon til slik oppgaver. Styret er i den anledning
kommet til erkjennelse at vi vil være tjent med å vurdere å opprette enkelte permanente
komitéer med spesifikke oppgaver, som tidligere har vært håndtert av styret. Disse
koordinerende oppgavene skal være av mer operativ og spisset art, og ikke medføre en like
stor totalbelastning og totalengasjement som et styreverv innebærer. Styret er i tillegg av
den oppfatning at vi ønsker større åpenhet og transparens rundt våre beslutningsprosesser,
og tror at dette vil være gode virkemidler for å få flere til å engasjere i klubbens drift. En slik
åpenhet vil sikre innsyn i våre styrende rammer, og forhåpentligvis kunne skape en større
felles forståelse av at vi har store behov på dette området.
Styret har derfor i 2016 arbeidet med hvordan vi best mulig kan sikre en slik større
involvering, og har kommet til at vi ønsker å nedsette et organisasjonsutvalg bestående av
tillitsvalgt med bred og komplementær kompetanse knyttet til vår drift og våre aktiviteter.
Vi har i 2016 utarbeidet et mandat til dette utvalget, som vil få i oppgave å gå kritisk
igjennom alle deler av vår drift og våre aktiviteter, og foreslå tiltak som vi kunne gjøre oss
bedre. I mandatet til utvalget ligger det også å utrede og foreslå mulige komitéer som kan
ivareta flere av de permanente oppgavene som sorterer under styrets ansvarsområde. Vi vil
i løpet av utvalgets virkeperiode sørge for et åpent møte med klubbens tillitsvalgte, for å
sikre bred medvirkning og engasjement. Utvalget ledes Svein Aaserud, og skal levere sine
forslag til styret i løpet av våren 2017. Styret vil fortløpende vurdere og evt. effektuere
utvalgets forslag, og har store forventninger til dette arbeidet.
Styret har også arbeidet aktivt mot politisk ledelse/byråden for å sikre at også grusbanen
(Disenbanen) skal bli prioritert for utbygging med kunstgressdekke. Først når dette er
effektuert vil vi ha tilfredsstillende anleggsforhold som dekker våre behov. Det er med stor
tilfredshet at vi ved utgangen av 2016 ser at dette tiltaket er en del av budsjettforliket for
2017 i Oslo kommune, og at anlegget derfor vil realiseres i 2017. Dette vil også medføre en
del permanente driftsutgifter for oss, som vi f.o.m. 2018 må finne inndekning for, men som
virkelig vil være av stor betydning for våre aktiviteter i årene fremover.
Det har selvsagt også vært mange sportslige høydepunkter, og mange av våre lag hevder seg
svært godt. 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.
I den forbindelse er det også verdt å merke seg at vi i 2016 har videreutviklet vårt
fotballaktivitetstilbud Årvoll Telenor Xtra, som er et kvalitetssikret opplegg i regi av NFF. Til
forskjell fra andre klubber, som iverksetter dette tilbudet i konkurranse med AKS/SFO og
bruker dette som en solid inntektskilde for klubben med høye deltakeravgifter og spisset
talentsatsing, har vi i Årvoll iverksatt dette i samarbeid med skolene i nærområdet, med
svært reduserte priser og presisering av at dette skal være et tilbud til alle. Det er derfor en
glede at Mathias Bakken, som i 2016 har vært hovedansvarlig for denne aktiviteten, er blitt
tildelt Bjerke ungdomsråds hederspris for 2016 for dette arbeidet.
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Vi har i 2016 også iverksatt og arrangert vår egen cup, Årvoll 3 vs 3, med stort engasjement
og stor aktivitet. Dette var et krevende arbeide, som ble kronet med en fantastisk
gjennomført cup høsten 2016. Vi vurderer dette som et meget viktig sosial samlende og
inntektsbringende tiltak i årene fremover.
Styret har også forsterket den ekstra jentesatsingen i klubben i 2016 på ungdomssiden, med
fokus på å sikre et bærekraftig jentetilbud på tvers av årsenheter. I 2016 er dette rullet ut
for fullt, bl.a. med samtreninger på tvers av årgangene. Våre jentelag utmerker seg for øvrig
også med gode sportslige resultater.
ØKONOMI
Styret vurderer gruppas økonomi som stram ift. behovene, men under god kontroll. Vi viser
i den anledning til regnskap for 2016. Styret har i 2016 for første gang siden refusjonen av
barne- og ungdomsfotballen i 2014 hatt samlet økonomi i barne- og ungdomsavdelingen.
Det økonomiske handlingsrommet til styret er svært begrenset, og det er viktig med
kostnads- og utgiftskontroll under dagens økonomiske rammer.
Regnskapet for 2016 viser et positivt driftsresultat på 33.190,93 kroner.
AKTIVITETER OG UTVIKLINGSARBEID
Det vises til vedlegget for en mer utdypende beskrivelse av gruppas sportslige aktiviteter og
resultater, vårt utviklingsarbeid, samt andre forhold av betydning.
ETTERORD
Styret vil takke hovedstyret 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 A-laget. Styret arbeider med en målsetning om at vi skal kunne etablere
et tilsvarende bærekraftig opplegg også på kvinnesiden.
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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 og gruppa er godt i gang med dette arbeidet, og
forventer gode innspill til videre utvikling i organisasjonsutvalgets rapport.
Styret takker også daglig leder, regnskapsfører og sportslig ansvarlig for særdeles godt utført
arbeid i 2016.
Styret ønsker også å takke alle utøvere og alle i støtteapparat/frivillighetsapparat for svært
solid innsats i 2016, og mane til ny innsats i 2017. 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 2016.
På vegne av barne- og ungdomsfotballstyret i Årvoll IL

Pål Molander
Styreleder
Årvoll, 31.01.2017
VEDLEGG
En årsberetning skal være overordnet og knapp i formen, og belyser først og fremst
aktivitetene gjennom med styrets perspektiv. Årvoll IL barne- og ungdomsfotball er
imidlertid mangfoldig, og mange av de gode historiene forsvinner på veien fra løkka til
årsberetningen. Derfor har vi et vedlegg i vår årsberetning som søker å fortelle noe mer i
dybden og nærmere aktivitetene om hva vi egentlig driver med hvorfor vi gjør dette. Hvor
det er mindre fokus på rammer og strukturer, men hvor vi søker å fortelle historien om det
dette i realiteten handler om: Fotballgleden til mange hundre barn, tillitsvalgte og foresatte
i nærmiljøet vårt!
Dette vedlegget er forfattet av vår fotballens store ildsjel Øyvind Larsen, og er forbeholdt de
av dere som også ønsker å få høre om historien bak historien. Det håper vi mange tar seg tid
til.
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Vedlegg
EN REISE GJENNOM FOTBALLSERSONGEN 2016
Av Øyvind Larsen
En årsberetning fanger ikke opp sjela. Skal en historie fortelles sannferdig, holder det ikke
kun lese det skrevne, må lese mellom linjene. Sånn er det hos oss også.
Du finner ikke latteren etter en sviende kommentar fra benken i årsberetninga. Du finner
ikke fortvilelsen etter et dønn urettferdig resultat. Du finner ikke smilet etter det skuddet. Du
finner ikke forbannelsen etter et feildømt frispark. Du finner ikke smaken av god kaffe på
Lørdagstreninga. Du finner ikke lukta av svette. Du finner ikke mauringa i beina hos poden
som sovna tidlig etter fem timer på banen. Du finner ikke fem samtaler på Kiwi – på samme
handletur – om fotball. Du finner ikke resignasjonen etter ei trening du ikke er fornøyd
med. Du finner ikke neglesprett etter trening i januar. Du finner ikke den lille tilfredsheten
etter en og en halvtime på feltet der du ser spillerne blir - for å spille videre. Du finner ikke
blodsmaken i munnen – for å rekke treninga. Du finner ikke ja-et, nok en gang, etter å ha
gått på det det sjette året som trener. Du finner ikke – det bakenfor - i en årsberetning.
Da vi for 10 – 12 års siden starta opp det vi kan se i dag, lagde vi en visjon: Flest Mulig,
Lengst Mulig og Best mulig. Denne ble fulgt opp med verdiene «Klubben som sjef», «Aldri
kø»: mer og bedre aktivitet, Frivillighet, Identitet, Se alle og Fair Play. Noe av resultatet ser
du her pr. 31.12.16:
-

Det er 617 medlemmer i barne- og ungdomsfotballen, hvorav 558 aktive i
aldergruppen mellom 6 og 25 år.
- 70 lag påmeldt i seriesystemet i årsklasser J/G 6-19 år.
- Aktivitet på lagenheter på gutte- og jentesiden f.o.m. 2011-årgangen t.o.m. junior
(1997-årgangen)
- Ca. 200 foreldrebaserte tillitsvalgte (trenere, støtteapparat på lagenhetene)
- 30 trenere har fullført autorisert trenerutdannelse i regi av NFF
- 80 trenere/lagledere har deltatt på kompetanselørdag
- 160 barn har deltatt på vår Telenor Xtra-satsing vår og høst
- 120 barn har deltatt på Fotballaktivitetsuka
- 270 barn har deltatt på Tine fotballskole
- Nytt av året er Årvoll 3v3 festival/Østlandsmesterskap 17.-18. september med hele
224 deltakende lag
Og dette er bare toppen av isfjellet. To treninger i uka, to kamper i uka, treningskamper og
seriekamper, 6 helgeturneringer, foreldremøte, Danmarks-tur, Englands-tur,tre dugnader –
to på rad, kursing – tre kvelder på rad, oppå det hele. Osv. Osv.
Hva er så spesielt med 2017? Det trenger ikke å være det. Mer enn det spesielle over. For
det er spesielt. Det er rått. Noe spesielt er det – allikevel.
Anleggsglede
«Anlegg kommer ikke dalende fra himmelen. Derfra kommer det kun rein, snø, hagel eller
sol. Det var erkjennelsen vi gjorde da en sliten bane skulle dekke
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et vanvittig aktivitetsbehov. Så svingte vi oss. Først Usbl – løftet. Samtidig slengte vi
inn en «fra grus til kunstgress» - søknad. Til kretsen. Trudde vel ikke noe på det. Imellomtida
lobba vi mye – og fikk nytt dekke på Kunsten. Stuegulvsdekke. Heldekt teppe. Så kjøpte vi
traktor. Så fikk vi nyheten – svart på hvitt – gjennom vedtatt budsjett 2017. Kunstgresset på
Grusen kommer – nå. Ikke til å tru. Men fortjent og helt nødvendig. Samtidig har
Hovedstyret stått på. Hallen kommer i 2018. Klubbhuset blir totalrehabilitert i 2019. «Vi tror
det ikke før vi får se det». Vi får se det! Uten ukuelig optimisme og pågangsmot hadde vi
heller ikke fått til det andre. Fornøyd? Niks. Snart er vi hundre lag. Trangt igjen. Vi bretter
opp arma.
Daglig leder
Endelig fikk vi avlastning. Daglig leder. Klubber på vår størrelse - i Oslo - har to, tre ansatte.
Asbjørn kan det. Til og med å kjøre og skru traktor. Jobben hans er å gjøre jobben vår
lettere. Og å oppdra oss. Så man slipper telefoner og spørsmål som: " hvem er
utstyrsansvarlig?"
Fra en som har vært trener i ti år!
Sjuer – laget i fjortenårsserien
Ikke alle kommer på kretslaget. Ikke alle har spilt på Lilla – laget. Ikke alle trur dem kommer
med. Men de blør for drakta – allikevel. Fotballen har forandra seg. Før var det ellever. Nå
kan fjortenåringene spille ellever, nier og sjuer. På tre nivå. Vi kan altså treffe – alle. Det
begynner vi å gjøre. På tretten- og fjortenårslaget stiller vi med lag i alle spillformer – på alle
nivå. Vi begynner og nærme oss «Flest Mulig – Best Mulig». Og sjuerlaget i fjortenårsserien
var best - nesten.
2011 – lagene
Fem år og fotballspiller. Hvor det går, hvor ballen går, i hvilken retning det går? Det er ikke
så nøye. De aller yngste femåringene er i gang. Både jentene og guttene. De har ball, drakt
og trenere. Gode trenere. En har vært trener før. For fjerde gangen. Vi snakker kontinuitet
og erfaring. Om tre år er de åtti stykker. Og femten trenere. Om elleve år er de
juniorspillere.
Jenter – 17
De starta Jenteløftet. Som seksåringer. Nå er de juniorer. De var tjuve stykker. Nå har vi 150
jentespillere. I alle årsklasser. Og en haug av jentetillitsvalgte. De er i flertall i Styret. Og vi
har fått eget damelag. Gode er dem også. Det ryktes om to lag til sommeren. Stolt.
Juniorlagene består – med stil
Vi må ha juniorlag – gode juniorlag. Ellers så går de beste. Fire gikk til Vålerenga, da de var
søtten. Vi hadde ikke juniorlag. Sier noen. De spelte NM – finale i år. Alle fire. Det er
unntaket. Det er sensasjonelt. De fleste blir sent hjem med 32 – bussen. Etter en stund. Nå
har vi juniorlag. To til og med. Og de er gode. Mange vil ha dem. De blir. Vi ser 1. divisjon. Vi
har makta å lage ei næringskjede. Fotballens næringskjede. Årvolls næringskjede. Men det
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er en kamp. Hver dag. Tidligere og tidligere vil foreldra at de skal gå. Sånn er det. Mottrekk?
Oppdragelse virker ikke. Argumenter virker ikke.
Kvalitet virker. Miljø virker. Ikke å gi seg – virker.
3 v 3 – festivalen
Sola skinte nervøst en helg i september. Vi hadde bydd opp til fest. Vi slo på stortromma.
Østlandsmesterskap i treer. Over 220 lag skulle komme. 35 lag påmeldt i august. 29 lag fra
Årvoll. Krise. Skal vi gi oss? Niks. Tellerskritta løp til alle klubber. Det løsna. Lørdag morgen,
høyttaleranlegget virka ikke. Så: Pang. «Baby – Baby» ljoma så elgen løp. Spillerne kom, laga
kom, foreldra kom, besteforeldra kom. For en suksess. Sier dem. Husker ikke.
Kompetansehelg
Det holder ikke at du har spelt fotball. Du må på kurs. Vi arrangerer kurs. Hvert år. Hvordan
få med flere? Litt mer stil, få inn et navn, god mat og kanskje dans – etterpå? Vi ringte Årvoll
Gård. Skattepenga våre. Skulle ha 4000 tusen. Ikke f….. 1500? Det blei 2000. Å leve med.
Kompetanse blei det. Seint blei det for noen. Leve foreldretrenere!
Ny organisasjonsstruktur
Styret har satt ned en organisasjonskomite. Med rette. Vi har et enda større potensial for
Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig. Endringer skal videreutvikle "det gamle".
La det ikke bli en sovepute. Det er spillerne, du og jeg som er viktigst. Vi mellom permene.
Årvoll – litt over Oslo
Sesongen er over. Vær stolt. Sesongen er i gang. Ikke annet enn å stå på.
Forbedringspotensial? Selvsagt. Du bidrar – som alltid. Du kommer til å være gla, sinna,
overlykkelig og forbanna. Trøtt og lei - i år også. Sikkert ikke skryt å få – heller. Prøv med
skryt – sjøl. Det hjelper. Da ser du smilet. På Årvoll – litt over Oslo.
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Håndballgruppas årsberetning
Styret har i 2016 bestått av:
Leder:
Sportsligleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2.
Styremedlem 3:
Styremedlem 4:
(Dommerkontakt)

Hanne Gulbranzen
I. Cecilie D.G. Arvesen
Tom Andersen
Bente Oppberget
Martin Austad
Marianne Haug
Kine Falck-Lillevold
Annette Oppberget

Vi har lagt bak oss nok et spennende år fylt av mange gode sportslige prestasjoner.
Gruppa har vært i god vekst og vi har i tillegg til mange nye yngre spillere også
rekruttert flere nye damelagsspilllere, G 33, trenere, lagledere og støtteapparat
forøvrig.
Alle trenere/lagledere har deltatt på flere trenerkurs både interne og eksterne.
Vi klarte dessverre ikke å fylle dommerkvoten vår for sesongen 2016/17, selv etter
intens jobbing fra dommerkontaktens side. Noe som resulterte i en klekkelig bot.
Vervene som foreldrekontakter har blitt videreført for de enkelte lagene og her har
det vært mange ivrige foreldre som har stilt opp som ansvarlige for alle sosiale
arrangementer.
Økonomi:
Vi jobber hele tiden med å ha en sunn økonomi tross stadig økende avgifter og
kontingenter til NHF region-øst, samt ønske om alternative tilbud fra ungdomslagene.
Det var i høst nok en formidabel dugnadsinnsats av foreldre og spillere rundt
Bjerkeløpet og salg av kakebokser, i tillegg til stort engasjement rundt vårt
tradisjonsrike Juledisko.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2016.
NHF-Region øst
Vår region sliter fortsatt med manglende hallkapasitet, frafall av ungdom, som fortsatt
er større enn ønskelig, og dommerrekruttering som man sliter med i alle klubber. Det
har blitt iverksatt flere gode tiltak både sentralt og lokalt for å bedre disse sakene,
men ting tar tid.
Vi derimot, venter fortsatt i spenning på vår sårt etterlengtede ”Årvoll Arena”!!!
Den vil utvilsomt bety alt for rekrutteringen vår i årene framover! Det er jo nesten
utrolig at Årvolls håndballgruppe har eksistert i 60 år i år uten egen hall. Forholdene
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har ikke akkurat vært lagt til rette for oss, men vi har holdt ut og satte ved årsskiftet
ny medlemsrekord med 204 medlemmer. Disse fortjener bedre enn en kummerlig gymsal
på Tonsenhagen og en liten flik av Linnerud- og Haugenstuahallen!
Vår egen «drømme-hall» loves nå ferdig til bruk i januar 2019!!!
Møter / arrangementer / kurs.
• Det har blitt holdt 9 styremøter, et seminar i høst for styret, et trenerkurs
internt og flere foreldre/barn treningssamlinger.
• I januar ble det som vanlig avholdt årsfest for alle voksne medlemmer
• Årsmøtet ble avviklet i mars på Tonsenhagen skole.
• Vi har hatt 4 separate og 1 felles foreldremøte for de yngre lagene.
• 1 obligatorisk dommersamling i høst pluss et oppfriskningskurs, i regi av regionen
for alle våre dommere.
• Juledisco ble, tradisjonen tro, holdt i desember for alle medlemmer fra 4 til 12
år på Årvoll Gård med 140 deltagere. Ny deltager rekord!
Rekruttering:
2016 har vært et bra år for rekruttering av jenter i alder 5 – 12 år. Seniorlagene har
også i år fått flere nye tilskudd og dette er spesielt gledelig for damene, som fortsatt
opplever en “baby-boom”. I tillegg valgte J 2000 å ta steget opp på seniornivå i stedet
for å fortsette i ungdomsserien. Et smart valg av jentene både for egen del og for
klubben. Samarbeidet mellom de «unge» og de «gamle» damene fungerer også bra. Vi
gleder oss til å følge dette videre!
På herresiden har samarbeidet med Ellingsrud fungert meget bra i flere sesonger, men
pga noe frafall i deres rekker, valgte de gjenværenede Ellingsrudgutter å melde
overgang til Årvoll i høst. Dette resulterte i kun ett lag, men Årvolls gutter 33, «are
still going strong»J
Vi rekrutterer også godt på trenersiden. Vi har mange engasjerte foreldre som ønsker å
bistå rundt sine døtre, og dette engasjementet er vi helt avhengig av.
Håndballskolen
Har i år vært drevet av 3 gamle ringrever, Cecilie, Bente og Hanne samt, en etter hvert
også rutinert, Simone fra J 16. 1. klasse er en gruppe på rundt 20 jenter og det blir
riktig så livlig i gymsalen på Tonsenhagen. Her trenes ballferdigheter, rytme, spenst og
koordinasjon, som igjen har blitt testet ut i flere minihåndballturneringer gjennom året.
Bamsecup i Vestby har nok blitt vår favoritt. Der har både spillere og foreldre kost seg
stort flere ganger gjennom året.
2.klasse har deltatt på Loppetassen, regionens nye satsning for denne aldersgruppa. Her
har det vært bronse, sølv og gull-runde gjennom våren og avsluttet med Tivolicup på
Nordstrand i mai. Stor stas og stor idrettsglede for alle. Mens 3.klasse har deltatt med
3 og 4 lag på 6 minirunder ulike steder i regionen. Her har iveren vært stor og
ferdighetene stigende. Til stor glede både for jentene og tilskuerne.
Spesielt gledelig er det også i år at vi nå rekrutterer nesten like mange jenter fra
begge skolene etter iherdig rekrutteringsarbeid!
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De flotte trenerne for 2. og 3. klasse aktiviserer mer enn 60 ivrige jenter og støttes av
en stor gruppe entusiastiske foreldre, så vi har mye spennende i vente fra denne
gjengen!
Mini-gruppa
Er nå inne i sitt 3. sesong og her aktiviseres ca. 15 små jenter i alder 4-5 år ukentlig på
Tonsenhagen med ball, sanglek, hinderløyper, hoppetau og mye annet gøy.
En fornøyelig gruppe å være med på og her sees allerede flere mulige håndballtalenter!
Dommere/dommerkontakt
Vi har gjennom mange sesonger hatt en trofast gjeng dommere som har bidratt, men i
høst sto vi kun igjen med 2 av disse. Vi startet forrige sesong med opplæring av 6 stk J
2000 som dommerrekrutter. Men til tross for at de hadde gjennomført sitt
obligatoriske aspirantkurs, var de dessverre ikke gamle nok til å telle på dommerkvoten
vår. Men vi har jobbet videre med saken og alle de unge damene skal om kort tid
gjennomgå Dommerkurs I, slik at saken blir løst og vi unngår bøter for kommende
sesong. Men de unge rekruttene har ikke vært arbeidsledige. De har bidratt med å
dømme alle våre hjemmekamper for J 9 – 10 og 11 på en glimrende måte. Så vi har store
forhåpninger til dette prosjektet videre!
Vår eminente dommerkontakt koordinerer dommerne til alle våre hjemmekamper for J 9
- 10 og 11, samt andre lags omberammede kamper. En tidkrevende jobb, men her har alt
bare gått på skinner. Vi takker så mye for den fremragende innsatsen til Annette,
Øivind, Knut Robert, Idun, Minna, Astrid, Kaja og Cornelia, og håper vi får beholde dem i
mange år fortsatt!!
Cup-deltagelse:
Alle våre yngre lag deltok i Bonaqua-cup på Fjellhammer dog med noe varierende
resultater men med mye moro og stor håndballglede!
Sesongen 15/16 ble for 21. gang avsluttet med Nesjar-cup i Helgeroa. En superhyggelig
helg med masse god håndball i tillegg til disko og bading og alt annet som hører til!
I tillegg deltok J 02 og 03 i Rælingen Julecup.
NM for Veteraner:
G 55 deltok som vanlig i NM for veteraner, denne gangen i Trondheim.
Gutta gjorde seg i år bemerket da de, i innledende runde, slo laget som til slutt ble
norgesmester i sin klasse. En strålende helg som vanlig!
Også i år hadde vi med et av NMs beste dommerpar, Bjørn Oppberget og Øivind
Andersen-Gott, som dømte en rekke tøffe G og J 35 oppgjør og ble for dette premiert
med de prestisjefylte finaleoppgjørene. Lagene besto av mange nylige avtroppede
eliteserie- og landslagsstjerner, men våre myndige dommere lot seg ikke affisere av
dette og holdt hodet klart og en god tone gjennom alle kamper. Dette fortjener de stor
honnør for!!
-----------------
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Vi har i år hatt med i seriespill 2 x J9, 2 x J10, 2 x J11, J12, J13, J 14, J 15, 2 damelag
og 2 x G 33.
Mye bra resultater har det blitt og det er gøy å følge lagenes utvikling og fremgang!

Til tross for dårlige treningsforhold og mangel på egen hall skjer det mye positivt i
gruppa. Idrettsgleden er stor, samholdet er godt og frivilligheten stor. Dette lover
bra for kommende år!
Hanne Gulbranzen
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Årsberetning fra volleyball 2016
Leder og trener hadde hjelp av en fra Bislet volley først halvår, og vi trente med 4-6
jenter rundt 9 år.
Vi trente en gang per uke fram til sommeren og hadde en fantastisk vellykket
turnering utenfor Drammen, der jentene koste seg i hoppeslott innimellom kampene.
Etter sommeren fikk leder dessverre ikke med seg fler som trener, og hadde ikke
kapasitet til å fortsette alene. – Volleyballgruppa er da dessverre lagt ned og utstyret
er lagret i Selvbyggerveien etter velvilje fra håndballgruppa.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2016.
Oslo, 25.01.17
Ingrid Johansen
Leder, volleyball

Side 30

Årsrapport 2016 Langrennsgruppa Årvoll IL
2016 har vært et aktivt år for langrennsgruppa i Årvoll IL, med tilbud om treningsaktiviteter
til barn og ungdommer i nærområdet, både på barmark og snø. Rekrutteringen til
langrennsgruppa har vært noe synkende, og per 14.02.2017 hadde vi 146 aktive medlemmer
(tall pr 31.12 ble ikke hentet ut fra medlemsregisteret).
STYRET:
Styret har siden Det Årlige Medlemsmøtet i 2016 bestått av følgende personer:
Leder: Jarle Westby
Nestleder: Monica Jøntvedt
Styremedlem: Atle Rømo
Styremedlem: Lars Husbyn
Kasserer: Ola-Magne Liaskar(ikke aktiv deltager i styremøter)
GENERELT:
Styret har hatt åtte styremøter i 2016, samt jobbet jevnt og kontinuerlig og tatt beslutninger
via e-post og telefon. Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Langrennsgruppa er organisert slik at alle aldersgruppene har en hovedtrener og en rekke
hjelpetrenere. Hovedtrenerne er ansvarlige for henholdsvis treningsoppleggene og det å
være bindeledd for informasjon mellom styret, øvrige trenere og foreldre. Trenerteamene
har gjennomført egne møter for å planlegge sesongen.
Før sesongstart for sesongen 2016/2017 ble det for første gang avholdt en trenersamling.
ØKONOMI:
Skigruppas økonomi er god og vi har i likhet med tidligere år hatt et bevist forhold til
kostnader.
Vi har mottatt støtte i form av LAM, grasrotstøtte og hovedstøtte fra idrettslagets
hovedstyre på til sammen 125 734 kroner. Vi har investert rundt 69 000 kroner i utstyr
fordelt på forskjellig utstyr til treninger og skirenn. I tillegg har vi brukt 20.000 kroner på
trenerskolering, noe som har vært hovedprioritet de siste sesongene.
Av regnskapet ser vi at resultatet er kr. 70 537 (minus). Underskuddet skyldes investering i
skileikområdet ved Isdammen.
Overskudd i Bjerkeløpet som tilfalt langrennsgruppa på kr. 43 650 (ikke fordelt noe til andre
grupper) var per 31.12.2016 stående på Bjerkeløpet sin konto.
Det er ikke utbetalt styrehonorar til langrennstyret.
AKTIVITETER:
Treninger:
Langrennsgruppa har i 2016 hatt følgende treningstilbud:
2002-2005: Tre dager i uka i tillegg til egentrening.
2006-2007: To dager dag i uka
2008-2010: En dag i uka.
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Vi har prioritert å trene ute da langrenn er en utendørsidrett, men vi har også gjennomført
treninger innendørs i form av styrketrening for de eldste og lek og moro for de yngste.
I gruppene 2006 og 2002-2005 har vi hatt inne ekstern trener for å fylle på med faglig
kunnskap og for å få impulser utenfra Årvoll IL.
Organisert barmarkstreninger for de eldste kullene ble gjennomført etter endt snøsesong, og
vi startet også opp med organiserte treninger før høstferien. Dette ble gjort for å få økt
lagfølelse og for å sikre at utøvere fortsetter lengre i langrennsgruppa.
Skirenn:
Hvert år blinkes det ut en terminliste over renn som klubben prioriterer og som klubben
betaler rennavgift for. Rennene er primært i egen skikrets og vi ønsker at det skal være
varierte renn slik at alle kan prøve å gå skirenn uavhengig av ambisjoner og ferdigheter. I
2016 hadde vi rennkostnader på 46 767 kroner. Sportslige resultater har vært gode og
spesielt 2005 årgangen har hatt flere seire og blir lagt merke til i miljøet. Miljøet rundt
skirenn er godt og foreldre og trenere samarbeider godt for at barna skal ha gode
opplevelser.
Telenorkarusellen:
For sjette året på rad arrangerte vi i samarbeid med Lillomarka Skiklubb årets
Telenorkarusell som er et tilbud til alle de barna som er for små til å gå på skirenn eller for de
som ønsker å prøve seg på skirenn i mer «uformelle» former. Dette ble avholdt over fire
tirsdagskvelder i Januar/Februar. Pga at ombygging av Lillomarka Arena ble det i år ikke
avholdt en avsluttende finale.
Klubbrenn:
14. Mars arrangerte vi vårt klubbmesterskap for første gang i Lunderudkollen. Alle fikk
premier, og det ble kåret klubbmestere fra og med 11-årsklassen. Det var meget godt
oppmøte og arrangementet ble vellykket.
Timesløpet 2016:
Det var første året vi arrangerte Timesløpet den 11.Januar 2016. På Timesløpet går man en
fast bestemt runde så mange ganger man kan i løpet av en time. Alle runder telles og antall
runder fra de ulike årskullene ble så lagt sammen. Hver runde var 960m og det ble til
sammen gått 980 runder!!
Det tilsvarer 940,8km!!
Samlinger:
Den årlige skisamling ble gjennomført i helgen 18.-20.November på Nordseter. Det var 80
stykker som deltok noe som var ny rekord. I tradisjonen tro ble det avholdt quiz og servering
av godteri for både små og store.
Kurs:
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Vi har også i år arrangert smørekurs for alle foreldre og trenere. Dette ble avholdt med
instruktør fra Oslo Sportslager. De stiller opp og er positive og hyggelige når vi har behov for
det.
Sesongavslutning:
Det ble også i år invitert til avslutningsfest for trenere og andre frivillige knyttet til
langrennsruppa i mai. Festen ble avholdt i Lofhusbadstua og det ble en hyggelig kveld der
alle koste seg og fikk blitt bedre kjent med hverandre. Kostnaden knyttet til denne
avslutningen ble delvis betalt av deltakerne, og resten ble dekket av langrennsgruppa.
TRENERUTVIKLIG:
Styret legger stor vekt på utdanning og skolering av trenere for at vi skal kunne tilby et godt
og variert tilbud til våre medlemmer.
Vi har tilbudt kurs i både klassisk og skøyting på snø med eksterne profesjonelle trenere noe
som har vært populære tiltak.
BJERKELØPET 25.SEPTEMBER 2016:
Langrennsgruppa tok pånytt på seg ansvaret for å arrangere Bjerkeløpet. Det ble et vellykket
arrangement med nærmere 700 deltagere i stort og smått. Det fine med arrangementet var
at det i år var flere fra ulike klubber rundt omkring i Oslo. Tilbakemeldingene har vært svært
gode fra de ulike deltagerne og klubbene med ønske om et gjentagende arrangement.
Årvoll IL stilte opp med nærmere 100 frivillige fra alle de ulike grupperingene i Årvoll IL og
Bjerkeløpet viste seg igjen til å bli et samlende arrangement der Årvoll IL stod sammen utad
for et vellykket arrangement.
Langrennsgruppa takker alle gruppene i Årvoll IL for støtten.
Alle deltagere i Bjerkeløpet 2016 fikk premie.
Bjerkeløpet 2016 hadde Usbl som hovedsponsor. I tillegg var Groruddalssatsningen med
også i år sammen med Krogsveen.
I tillegg hadde løpet en rekke gode samarbeidspartnere og støttespillere som sammen
gjorde at dagen ble vellykket.
Bydel Bjerke bidro i stor grad til planleggingen og gjennomføringen av løpet i form av
arbeidstimer og sitt kontaktnett mot de involverte etater. Langrennsgruppa takker Bydel
Bjerke for all støtte og hjelp med Bjerkeløpet i 2016.
SKILEIK PÅ ISDAMMEN:
Styret fikk i 2015 klarsignal fra Bydel Bjerke og Oslo Kommune til å etablere skileikområde
ved Isdammen. Vi mottok 50.000,- kroner i stipend fra Gjensidige Stiftelsen for å bruke på
dette.
I November stod lysanlegget ferdig med tre store LED lyskastere som lyser opp området.
Dette har vært langrennsgruppa sitt hjertearbeid i tre år for å etablere et trygt og godt
område for våre yngste medlemmer. Dette vil sikre rekruttering av nye medlemmer fra de
yngste årstrinnene.
ADMINISTRATIVE SAKER:
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Vi har også engasjert oss i skikretsen, blant annet deltatt på vår og høstmøtet til
kretsen.
Vi har også deltatt på flere møter i Idrettsforum i regi av Bydel Bjerke. Dette forumet
knytter de ulike idrettslagene opp mot hverandre. Et viktig tema som dukker opp har
vært samarbeid for å til rette legge for samfunnsnyttige formål slik som integrering
og mangfold i idretten.
Langrennsgruppa sin Facebook side er mye brukt. Her deles informasjon om
treninger, aktiviteter og samlinger samt at det legges ut masse bilder og video fra
skirenn gjennom vinteren. Denne gruppa lever!
Sponsorer har også i år vært en utfordring. Langrennsgruppa vil gjerne takke
Regnskapsselskapet Jøntvedt, Oxer Eiendom og Krogsveen støtten.
Det ble allikevel besluttet å opprettholde noen andre sponsormerkene på draktene.
Trimtex har stått for skiklærne til langrennsgruppa gjennom vår egen webshop.
Klærne betales da direkte på nett og leveres hjem til hver enkelt direkte fra Trimtex.

Oslo, februar 2017
Jarle Westby
Leder
(sign)
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Årsberetning 2016, Årvoll Freeski
Leder: Hilde Foss Christensen
Kasserer: Magnhild Almås
Styremedlemmer i Jibbegruppa:
• Michael Olofsson (Webansvarlig)
• Ove Morten Stalheim (Hovedtrener)
• Laila Skaiaa (altmuligkvinne)
• Tone Terum (altmuligmann)
Hovedtrener: Ove Morten Stalheim
Trenere, i jobb for oss hele- eller deler av året: Haakon Aavik, Martin K. Hovden, Jonas
Øvregård, Jens Øvregård, August Melbye, Jonas Frisell, Haakon Ulsbøl, Håkon Nustad og
Matheo Olsen.
Antall aktive deltagere:
Skisesong på våren 2016: 43 deltagere.
Barmarkstrening på høst 2016: 43 deltagere.
Vi har opprettholdt antall utøvere fra sesongen 2015/16, men har hatt en utskifting på ca 10
aktive medlemmer. En helhetsvurdering tilsier at dette er en god størrelse på gruppen. Vi
har venteliste på ca 10 barn. Deltagergruppa er ung; alle er født i perioden 2004-2009. Vi
har en god jentegruppe på 11 aktive jenter.
Aktiviteter for utøvere:
Skisesongen 2016:
• Vinter 2016: Skitrening tirsdager og torsdager i Oslo skisenter. Det ble en kort og noe
vanskelig sesong på grunn av vær og forhold i bakken.
• To skiturer til Vierli: 15.-17.april og 25.-27.november. Disse turene var
kjempesuksesser med omtrent 60 store og små i reisefølget fra Årvoll begge
gangene.
• I januar-mars arrangerte vi tre såkalte «Karusellrenn» for medlemmer av Årvoll
Freeski med jibbekonkurranse, musikk, poenggivning og høy stemning. Siste og
avsluttende karusellrenn var også årets klubbrenn. Rett i etterkant av Klubbrennet
markerte vi sesongavslutning med pokaler til alle, pølser, brus og kaker og kåring av
klubbmester – som i 2016 ble Mons Melbye. Takk til trenere og foreldre for innsats i
forbindelse med rennet.

Barmarkstrening 2016:
• Barmarkstrening fem onsdager våren 2016 i lekesalen på Årvoll skole med
trampoline og trampet.
• En treningssamling i Heminghallen på våren og fire på høsten

•

Barmarkstrening i lekesalen på Årvoll skole med trampoline og trampet fra
september til desember onsdager kl. 17:00 - 21:00 fordelt på fire partier.

Administrative aktiviteter:
• Økonomien i gruppen i 2016 har vært god. Det vises til vedlagt regnskap.
Overskuddet føres videre til 2017 da en større del av dette er innbetalt treningsavgift
for vinter/vårsemesteret 2017.
• Årsmøtet i Årvoll Freeski ble avholdt 28. februar. Regnskap og årsberetning for 2016,
budsjett og planer for 2017 ble godkjent. Det vises for øvrig til vedlagt referat fra
årsmøtet for 2016.
• Årvoll jibbegruppe byttet navn til Årvoll Freeski på årsmøtet for Årvoll IL den 1.mars
2016.
• Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2016. Årsregnskapet viser et overskudd på kr
56 597,51.

Oslo 14.02.2017
Hilde Foss Christensen
/leder Årvoll Freeski

Årsmelding for 2016 fra O-gruppa i Årvoll IL

2016 var et litt spesielt år for O-gruppa. Mange av medlemmene er blitt småbarnsforeldre med
uunngåelig konsekvenser for treningsaktivitet og løpsdeltagelse. Vi har også mottatt et par
utmeldinger. Vi er nå 17 medlemmer.
Treningsaktivitetene har gått etter samme opplegg som tidligere år – det vil si løp i nærområdet hver
onsdag fra mai til september. Takket være velvillig hjelp fra Lillomarka O-lag har vi nå kartfiler for
hele nærområdet – og det utvides stadig. Dette har gjort det mulig å legge løypene ut på
idrettslagets hjemmesider, slik at treningen kan legges til onsdag og de påfølgende dager frem til
søndag. Vi har hatt deltagere på treningene fra skigruppa og enkelte eksterne. Vi har ikke hatt så
mange deltakere i eksterne løp i år, men noe er det blitt – bl.a. Hovedlandsløpet og Gromløpet.
Vi deltok aktivt ved arrangement av Bjerkeløpet, hvor vi arrangerte barneløpene. Vi arrangerte også
et barneløp noen uker før Bjerkeløpet for å øke interessen for dette.
Vi har fått tildelt betydelige midler fra Styret for innkjøp av mer teknisk utstyr og tilhørende
programvare. Dette forutsetter imidlertid kontakt med skigruppa. Kontakt er tatt og vi håper
samarbeidet vil kunne bli betydelig i kommende sesong..
Styret har bestått av
Tor Henriksen,leder
Christian Barstad, styremedlem
Alexander Urdal Johnson, styremedlem
I tillegg har Øystein Flenning deltatt meget aktivt i treningsarbeidet og arrangert klubbmesterskapet
som i år gikk i Fagervannsåsen.
Økonomisk klarer o-gruppa seg bra – med lavt utgiftsnivå. Dette oppnås ved at ingen får betaling av
noen art for for sin innsats. Løperne betaler i hovedsak alle utgifter til løp selv. Utgifter til servering
på møter og sammenkomster bestrides av medlemmene. Det samme gjelder alle reiseutgifter.
Oslo 9.2.2017
Tor Henriksen
leder
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278.562,39

-37.412,03

SUM DR.KOSTN.:

DRIFTSRESULTAT:

7.659,03
845.442,55

-37.611,07
-

1.843,15

GJELD/EGENKAP

998.332,57

456.932,64
-311.701,65

998.332,57

808.248,43
190.084,14

7.659,03

-25.931,90

79.035,51
-39.581,29

1.843,15

1.843,15

-37.611,07

33.590,93

3.698.142,01

3.731.732,94
88.970,03
1.505.610,25
205.252,97
1.898.308,76

922.052,09

-

75.549,63

-97.187,67
7.000,00

146.457,06
19.280,24

75.549,63

75.549,63
-

-97.187,67

-5.644,17

-91.543,50

644.005,50

82.800,00
561.205,50

552.462,00
-

217.040,00

-

-

GJELD / EGENKAP.
Innskutt egenkapital
Innsk.e.k./Årsres-15
Avsatt Klubbh.fond
Avs. Røm.vei/Klubbh
Innsk.e.kap/Årsres:
Kortsiktig Gjeld:

SUM EIENDELER:

BALANSE
EIENDELER
Kasse/Bank
Fordringer

SUM ÅRSRES.:

SUM FINANS

-199,04

186.138,86
26.243,86
66.179,67

241.150,36

53.800,00

3.665,00

20.000,00
243.939,00
156.335,00
216.141,21
294.711,64

107.194,00
-

617.443,00

150.636,00

228.228,00

HÅNDBALL

60.000,00

1.201.111,00

FOT Barn/Ungd

33.049,36

FOT. ELITE

82.330,98

12.182,24
-

66.500,21
3.648,53

82.330,98

82.330,98

12.182,24

41,24

12.141,00

1.400,00

1.400,00

13.541,00

-

-

13.541,00

VOLLEYB.

597.626,05

-70.536,81
250,00

571.523,22
96.389,64

597.626,05

597.626,05

-70.536,81

74,74

-70.611,55

538.839,14

34.416,05
504.423,09

468.227,59

128.680,11

23.500,00
-

-

80.000,00

125.734,00

110.313,48

Ski/Lang.

244.432,74

56.644,47
-

165.088,43
22.699,84

244.432,74

244.432,74

56.644,47

46,96

56.597,51

252.830,65

97.911,25
154.919,40

309.428,16

131.101,01

18.122,00

116.969,15
43.236,00

SKI/Jibbe

11.112,37

-580,40
-

-2.485,81
14.178,58

11.112,37

11.112,37

-580,40

-30,95

-549,45

6.838,45

6.838,45

6.289,00

-

-

-

4.289,00

2.000,00

ORIENT.

4.168.012,31

3.151.167,71
480.422,41
300.062,00
100.000,00
15.190,96
121.169,23

4.168.012,31

3.665.387,31
502.625,00

15.190,96

-15.757,02

30.947,98

1.591.087,74

228.952,29
29.783,00
1.332.352,45

1.622.035,72

15.000,00

57.739,00
194.749,92

436.002,80
291.729,00
240.606,00
386.209,00

H-STYRET

102.200,42

43.650,28
-

58.550,14

102.200,42

102.200,42
-

43.650,28

-98,57

43.748,85

248.351,64

292.100,49
24.000,00
224.351,64

(0,00)

-

36.000,00
4.392,98

127.500,00

124.207,51

Bjerkeløpet

6.281.440,22

4.634.218,97
343.886,44
300.062,00
100.000,00
-70.588,97
973.861,78

6.281.440,22

5.588.731,08
692.709,14

-70.588,97

-47.498,71

-23.090,26

6.197.984,52

6.174.894,26
88.970,03
2.159.828,70
261.279,83
4.749.978,96

1.815.878,50
436.002,80
291.729,00
508.106,00
386.209,00
38.122,00
243.939,00
219.500,00
220.534,19
294.711,64
57.739,00
194.749,92
1.467.673,21

TOTALT

2016

ÅRSREGNSKAP FOR ÅRVOLL I.L. 2016 - ALLE GRUPPER m/spes. lotteriinnt./off. støtte o.a.

SUM DR.INNT.:
Lotteriutg.søkn. FRI:
Utgifter Kiosksalg
Lønn/Honorarer/OTP
Arbeidsg.avg.
Andre kostnader

Trenings-/Delt.avg.
Medlemskonting.
Tilsk.fra H-styret:
Mva.kompensasjon
Off Støtte
Støtte OIK/LAM
Støtte fra forbund
Momsrefusjon anlegg
Sponsor-/samarb.avt.
Kiosk salg:
Salg juletrær/fyrv.
Lotteri kons.pl.bingo
Grasrot andel
Lotteriint.søkn. FRI:
Andelsbrev K.g.fond
Andre Inntekter:

RESULTAT
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6.350.518,98

5.342.732,42
-708.513,45
300.062,00
100.000,00
343.886,44
972.351,57

6.350.518,98

5.747.893,98
602.625,00

343.885,44

33.248,12

310.637,32

5.514.196,12

5.824.833,44
68.900,67
1.740.382,39
211.693,53
4.147.567,54

271.834,00
121.650,00
143.582,25
69.938,00
155.546,89
3.400,00
1.334.125,57

1.723.856,64
442.702,09
237.773,00
813.995,00
366.533,00
139.897,00

TOTALT

2015

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 ÅRVOLL I.L.

S 1/2

ELITE - Fotball
REGNSKAP

RESULTAT REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2015

ÅR 2016

REGNSKAP

ÅR 2016

BUDSJETT:

ÅR 2017

Driftsinntekter
3000
3230
3401
3600
3700
3708
3711

Treningsavgift
Salg matriell/Supp.effekter
Tilskudd fra H-styret
Sesongkort
Andre driftsinnt.
Sponsor-/samarb.avt.
Dugnad

34.000,00
1.800,00
147.029,00
21.100,00
850,00
51.666,00
35.000,00

45.000,00
5.000,00
150.536,00
20.000,00

45.000,00
3.000,00
215.000,00
20.000,00

50.000,00
50.000,00

33.049,36
2.050,00
150.636,00
11.750,00
36.665,00
7.000,00

SUM DRIFTSINNTEKTER:

291.445,00

320.536,00

241.150,36

373.000,00

700,00
20.000,00
9.683,60

20.000,00
8.000,00

20.000,00
10.000,00

60.000,00
30.000,00

Driftsutgifter
4040
4090
4093
4190
4191
4230
4285
4286
4587
4588
5000
5002
5400
6800
7100
7300
7610
7700
7790

Dommerregninger (IKKE-pl)
Bane-og gard.leie
Kamputgifter/Sosiale arr.
Treningsutgifter/ keepertrening
Lagsavgift OFK
Matriell/Fotb.utstyr
Lagsforsikr./Lisenser spillere
Kretskontingent
Medlemskontingenter
Gebyrer overganger
Lønn
Dommerregn. AGA-pl.
Arbeidsgiveravgift
Kontorrekv.
Km.godtgjørelse
Profilering/Annonser/Trykking
Premier / Gaver
Møteutgifter
Div. driftsutg.

2.000,00
7.671,50
17.000,00
2.000,00
2.400,00
11.400,00
187.016,50
25.102,80
29.908,13
40,00
6.131,15
1.500,00
1.011,40
7.302,09

1.800,00
9.000,00
17.000,00
1.600,00
1.800,00
6.000,00
167.000,00
25.000,00
27.000,00
20.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
4.500,00

9.925,00
8.253,87
4.500,00
2.000,00
3.589,00
17.500,00
300,00
3.000,00
159.000,00
27.138,86
26.243,86
13.861,80
1.875,00
799,00
576,00

SUM DRIFTSKOSTNADER:

330.867,17

316.700,00

278.562,39

323.600,00

DRIFTSRESULTAT:
Finansposter

-39.422,17

3.836,00

-37.412,03

49.400,00

8040 Renteinntekter
8140 Bankgebyrer
SUM FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT:

2.000,00
6.000,00
17.000,00
1.800,00
1.800,00
3.000,00
180.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00

54,38
213,50

-

19,46
218,50

-

-159,12

-

-199,04

-

-39.581,29

Side 39

3.836,00

-37.611,07

49.400,00
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ELITE - Fotball

BALANSE

REGNSKAP

BUDSJETT:

REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

EIENDELER
Omløpsmidler:
Kasse / Bank

39.454,22

-

1.843,15

-

Sum omløpsmidler:

39.454,22

-

1.843,15

-

SUM EIENDELER:

39.454,22

-

1.843,15

-

79.035,51
-39.581,29

-

39.454,22
-37.611,07

-

39.454,22

-

1.843,15

-

39.454,22

-

1.843,15

-

GJELD / EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital
Årsres(Opptj.egenkap)
Sum Egenkapital:
SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

Antall aktive medl. pr. 31.12.16:
Totalt:
( 13 - 19 )
0

( 20 - 25 )
2

( 26 + )
17

19

Oslo; 24.01.17

Morten Holmen-Jensen
Leder Elite-Fotball
(Sign)

Ubesatt
Pr.t. Kasserer
Side 40

REGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 ÅRVOLL I.L.
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Barn- og Ungdomsfot.
RESULTAT REGNSKAP
3000
3001
3002
3003
3020
3025
3400
3401
3402
3403
3407
3408
3409
3410
3412
3414
3420
3430
3450
3451
3453
3454
3455
3500
3505
3511
3600
3703
3704
3708
3709
3711
3712
3713
3714
3800
3901

Driftsinntekter
Treningsavgift /Barn
Treningsavgift /UNGD
Driftstilskudd Anlegg
Refusjon av tr.avg.
Juletrær, salg
Fyrverkeri. Salg
Off Støtte (Storbymidler)
Tilskudd fra H-styret.
Annen støtte (OIK/NFF)
Moms-refusjon anlegg/bane
Lotteri NFF
Egendekning samlinger/cuper
Loddsalg
Salg Materiell
Refusjon idrettsfrukt 60%
Utdanningskompensasjon
Refusjon HS, kursutgifter
Senior spillegebyr
Refusjon utlegg Old.B7`er
Refusjon utlegg Old.B11`er
Refusjon utlegg Elite
Refusjon utlegg Barnefot.
Refusjon utlegg Senior 7`er
Salg kiosk
Parkeringsinntekter
Salg kluter
Leieinntekter
Div. inntekter
Refusjon keepertr. (A-lag.)
Sponsor -og samarb.avt.
TINE Fotballskole (Påmedl.avg.)
Dugnad (Bjerkeløpet)
Telenor Xtra (Påmeld.)
Deltagerkort Norw.Cup
3v3-festival, påmeld
Fotballakt. uke (Påmeld.)
Provisjoner/Pay back.
SUM DRIFTSINNTEKTER:

REGNSKAP

BUDSJETT

REGNSKAP

BUDSJETT

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

549.563,43
475.875,01
30.000,00

635.250,00
729.750,00
30.000,00

143.582,25

135.000,00

474.895,00
326.421,00
113.907,00

648.000,00

3.400,00
22.400,00
187.411,76

100.000,00
200.000,00

9.151,00
25.000,00
7.900,00
10.500,00
21.000,00
4.000,00
6.800,00
121.650,00

110.000,00

13.800,00
10.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00

630.750,00
570.361,00
30.000,00
-1.350,00
143.577,78
151.133,86
60.000,00
617.443,00
20.000,00
243.939,00
204.975,53
9.230,00
9.700,00

128.334,00
123.813,00
21.000,00
309.412,81

100.000,00
160.000,00

56.600,00
-

65.000,00
-

7.000,00
13.750,00
19.500,00
8.000,00
216.141,21
20.750,00
2.500,00
400,00
4.500,00
156.335,00
148.657,35
270.484,42
42.000,00
46.651,00
83.604,60
1.699,19

3.181.416,26

3.260.000,00

3.731.732,94

310.000,00

Side 41

620.000,00
640.000,00
30.000,00
140.000,00
150.000,00
682.000,00
-

100.000,00
10.000,00
40.000,00
60.000,00
19.500,00
220.000,00
20.000,00

40.000,00
150.000,00
300.000,00
80.000,00
85.000,00

3.386.500,00

REGNSKAP
4010
4016
4017
4020
4021
4025
4040
4041
4044
4045
4090
4220
4230
4231
4240
4245
4280
4282
4310
4320
4330
4350
4355
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4460
4465
4511
4709
4800
5000
5001
5002
5180
5182
5280
5400
5555
5900
6310
6500
6501
6700
6800
6801
6804
6900
6901
7100
7300
7301
7500
7501
7510
7511
7512

Driftsutgifter
ÅR 2015
Klubbstevner/Cuper
213.476,00
Plenklipp, vedlikeh. Baner
3.948,50
Vinterdrift kunstgressb.
186.406,25
Kostnader Juletrær
87.451,25
Ikke-møtt gebyr/Omb. kamp.
7.800,00
Fyrverkeri, kostnader
Dommeregninger (Obs AGA pl.)
2.303,00
Dommergebyr (påmeld. lag)
Gebyr, Adg.kort.
2.400,00
Dommerutgifter (Matriell)
5.171,40
Garderobe-/Bane-/Halleie
174.150,00
Saml./Arr./Egne Cuper (3v3)
2.700,00
Materiell
377.333,63
Materiell tatt ut A-lag
Drakter
Utstyr trenere/lagledere
Gebyrer/Overganger
17.600,00
Gebyrer / Bøter
3.000,00
Trenerutdanning
3.500,00
Kurs OFK/Lederutdanning
1.200,00
Dommer/fungsjonærutd.
12.400,00
Spillerutvil.prosj. SUP
29.500,00
Keeperskole NFF
15.000,00
Utlegg Old.B.7`er
7.900,00
Utlegg Old.B.11`er
10.500,00
Utlegg Damelaget K35
Utlegg Elite
21.000,00
Utlegg Barnefot.
4.000,00
Utlegg Senior 7`er
6.800,00
Ordinære lagsavgifter
53.500,00
Kretslag, påmeldte
6.000,00
Kjøp kluter
24.100,00
Tine Fotballsk(Påmeld + div .)
3.000,00
SOS-medl.konting.
450,00
Lønn
1.032.074,00
Konsulenthonorar(Ref. faktura)
26.600,00
Dommerregn AGA pl.
42.665,09
Påløpne feriep.
Aga. av pål.f.p.
OTP
Arbeidsg.-avg.
151.438,65
F.p./Aga Kasserer
5.135,00
Yrkesskadeforsikr.
Rep og vedlikehold
5.436,00
Maskiner og utstyr
19.716,25
Kostnader TRAKTOR
652.625,00
Kretskontingent
4.000,00
Kontorrekv.
8.616,00
Trykking/Kopiering/Brosjyrer
Data/Edb utgifter
5.273,00
Mobiltlf. (Abonnem.)
2.185,42
Porto
397,50
Km.godtgjørelse
1.693,00
Profilering/Ann./Logokostn.
Møter /Seminar
3.317,99
Utgifter kiosksalg
35.018,89
Utlegg fotballaktivitetsuke
1.264,29
Forsikring (Traktor)
3.297,00
Årsavgift Traktor
217,00
Drivstoff m.m. traktor

BUDSJETT

REGNSKAP

BUDSJETT

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

360.000,00
130.000,00
95.000,00

10.000,00
5.000,00
50.000,00
45.000,00
300.000,00

15.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00

57.000,00

4.000,00
1.500,00
1.192.000,00
50.000,00
53.000,00
15.000,00
185.000,00
6.800,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
500,00
5.000,00
4.000,00
30.000,00
3.500,00
3.300,00
500,00
Side 42

224.242,15
11.513,00
59.125,00
80.472,25
14.600,00
136.137,11
10.000,00
21.059,56
37.350,00
68.304,00
514.789,57
43.085,00
111.580,00
17.200,00
7.664,00
49.000,00
13.450,00
29.500,00
1.500,00
7.000,00
13.750,00
8.100,00
19.500,00
8.000,00
55.500,00
3.000,00
1.383.742,00
130.604,00
63.369,22
49.956,00
7.043,76
8.545,03
205.252,97
1.182,00
5.608,00
8.870,00
12.006,00
10.000,00
7.275,00
9.447,00
3.498,37
20,00
9.835,00
15.625,00
88.970,03
4.674,18
2.657,00
445,00
11.521,05

175.000,00
50.000,00
60.000,00
77.000,00
15.000,00
100.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
65.000,00
400.000,00
45.000,00
15.000,00
16.000,00
50.000,00

30.000,00
7.000,00
13.750,00
8.100,00
19.500,00
8.000,00
55.500,00
3.000,00
1.405.000,00
62.000,00
62.000,00
8.000,00
9.000,00
209.000,00
1.300,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
3.500,00
10.000,00
90.000,00
5.000,00
3.000,00
500,00
12.000,00

S 2/4

7600 Bevigninger/Premier/Gaver
7615 Kunstgressfond Sletta
7701/2Styre- / Årsmøte/ Kickoff

7703 Andre møter
7704 Års-/sesongavslutninger
7790 Div.driftsutg.
SUM DRIFTSKOSTNADER:
DRIFTSRESULTAT:

REGNSKAP

BUDSJETT

REGNSKAP

BUDSJETT

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

145.000,00
-

27.195,73
33.007,31
3.488.763,15
-307.346,89

2.000,00
25.000,00

3.727,00
21.790,77

5.000,00
25.000,00

25.000,00
5.000,00
2.849.100,00
410.900,00

77,80
22.210,75
44.767,44
3.698.142,01
33.590,93

23.000,00
10.000,00
3.304.150,00
82.350,00

Finansposter
8040
8140
8141
8150
8155

Renteinntekter
Bankgebyrer
Nattsafegebyr (Loomis)
Gebyrer Bankterminal
Gebyrer Buypass

730,45
-1.379,89
-1.688,32
-2.017,00
-

763,17
-3.042,48
-5.466,00
-1.693,00
-16.493,59

-

SUM FINANSPOSTER

-4.354,76

-25.931,90

-

ÅRSRESULTAT:

-311.701,65

410.900,00

Side 43

7.659,03

-

82.350,00

S 3/4

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler:
Debetorer
Nordea: 6090.03.09577.
Nordea: 6049.05.39746. (Kort)
Nordea: 6090.06.33869.
Nordea: Online Telenor Xtra
Nordea: Online Fotb.akt.uken
Nordea: Tine Fotb.sk.
DnB Vipps: 1503.80.77136
Sum omløpsmidler:
SUM EIENDELER:
GJELD / EGENKAPITAL
Egenkapital:
Innskutt egenkapital
Årsres(Opptj.egenkap)
Sum Egenkapital:
Gjeld:
2400
2401
2780
2900
2902
2905
2906
2907
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2940

Leverandører, Kreditorer
Lån HS, Traktor (2015)
Arb.g.avg. påløpne f.p.
Ørem. Midler G04
Ørem. Midler J03
Ørem. Midler G02
Lån Barnefot
Ørem. Midler G03
Ørem. Midler J00/01
Ørem. Midler J02/03
Ørem. Midler J04/05
Ørem. Midler G05
Ørem. Midler J06
Ørem. Midler G06
Ørem. Midler J07
Ørem. Midler G07
Ørem. Midler J08
Ørem. Midler G08
Ørem. Midler G09
Ørem. Midler JR
Avsatt beregnede f.p.
Sum Gjeld:

SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

REGNSKAP

BUDSJETT

REGNSKAP

BUDSJETT

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

246.570,00
621.780,09
8.813,52
176.098,38

1.053.261,99
1.053.261,99

190.084,14
175.807,47
5.112,38
284.342,24
271.572,95
24,19
17,58
71.371,62
998.332,57
998.332,57

456.932,64
-311.701,65

145.230,99
7.659,03

145.230,99

152.890,02

908.031,00

112.618,01
502.625,00
7.043,76
14.472,00
2.000,00
13.500,00
4.000,00
35.488,40
73.239,38
9.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
49.956,00
845.442,55

1.053.261,99

998.332,57

602.625,00
3.700,00
6.160,00
216.000,00
7.125,00
15.000,00
57.421,00

-

-

-

-

-

Antall aktive pr. 31.12.2016
Totalt
(0 - 5)
0

(6 - 12)
401

(13 - 19)
153

(20 - 25)
4

(26 + )
59

617

Oslo, 15.01.16

Pål Molander
Leder Barn-Ungdoms Fotball
(Sign)

Asbjørn Havnen
Daglig leder B-/U-fotball
Side 44
(Sign)

Totalt
(5 - 25 )
558

S 4/4
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HÅNDBALL
RESULTAT REGNSKAP

REGNSKAP

BUDSJETT:

REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

Driftsinntekter
3000
3401
3405
3408
3410
3501
3703
3703
3704
3705
3708

Treningsavgift
Tilsk. fra H-styret
Lotterier
Stevneinnt. og egendekn.
Salg matriell
Diverse salg
Diverse innt.
Bjerkeløpet
Dugnad
Dugnad Kakebokssalg
Sponsorinntekter

206.384,10
60.996,00

180.000,00
107.193,66
5.000,00
50.000,00
25.000,00

228.228,00
107.194,00

9.487,00
7.000,00
8.000,00
72.940,00

15.000,00

4.533,00

8.000,00
75.000,00
5.000,00

12.900,00
96.590,00

SUM DRIFTSINNTEKTER:

462.603,10

470.193,66

552.462,00

624.594,00

59.155,00
20.816,00
12.808,00
14.196,00
1.500,00
85.548,00
3.500,00
900,00

70.000,00
21.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
40.000,00
4.000,00
6.000,00

69.900,00
74.600,00
199,00

90.000,00
70.000,00
500,00

99.789,00
50.413,63
27.130,00
36.184,00
19.600,00
69.458,00
54.060,00
17.270,00
2.200,00
82.800,00
77.700,00
1.616,00

100.000,00
50.000,00
30.000,00
38.000,00
20.000,00
50.000,00
5.000,00
23.000,00
2.000,00
85.000,00
80.000,00
1.500,00
10.000,00

53.034,04
41.905,00
5.236,25

58.000,00
50.000,00
5.000,00
6.000,00
2.000,00

43.814,87
57.750,00
3.293,00
1.039,00
-112,00

45.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

443.297,29

462.500,00

644.005,50

614.500,00

19.305,81

7.693,66

-91.543,50

10.094,00

46.490,00
51.306,00

80.650,00
22.367,00

220.000,00
174.594,00
5.000,00
80.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
95.000,00
5.000,00

Driftsutgifter
4000
4040
4090
4200
4210
4230
4280
4310
4587
5000
6700
6800
7100
7170
7301
7402
7520
7704
7790
7791

Deltagelse Stevner
Dommerutg.
Halleie
Reiseutg.
Trening og instruktør
Matriell
Gebyrer / Overganger
Kursutgifter
Medl.konting.
Lønn/Honorarer
Kontingentutg. (krets/forbund)
Kontorrekv., trykking
Km.godtgj.,ikke oppg.pl.
Div. Honorarer/dekn.medl.kont.
Møter / Tilstelln./Arr.
Kakeboksutgifter
Premier, Gaver
Lokalleie
Div.utg.
Bjerkeløpet inn/ut
SUM DRIFTSKOSTNADER:

DRIFTSRESULTAT:
Finansposter
8040 Renteinntekter
8140 Bankgebyrer
8155 Gebyrer Bypass
SUM FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT:

157,93
183,50

-25,57

19.280,24

-

7.693,66

Side 45

107,28
1.058,50
4.692,95

10.000,00

-5.644,17

-10.000,00

-97.187,67

94,00
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HÅNDBALL
REGNSKAP

BALANSE

ÅR 2015

BUDSJETT:

ÅR 2016

REGNSKAP

ÅR 2016

BUDSJETT:

ÅR 2017

EIENDELER
Omløpsmidler:
Kontant/Veksel
Nordea

10.582,77
199.465,53

-

16.873,77
58.675,86

-

Sum omløpsmidler:

210.048,30

-

75.549,63

-

SUM EIENDELER:

210.048,30

-

75.549,63

-

146.457,06
19.280,24
44.311,00

-

165.737,30
-97.187,67
7.000,00

-

210.048,30

-

75.549,63

-

210.048,30

-

75.549,63

-

GJELD / EGENKAPITAL
Egenkapital:
Innskutt egenkapital
Årsres(Opptj.egenkap)
Avsatt kostnader
Sum Egenkapital:
SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

Antall aktive medl. pr. 31.12.16:
( 0 - 5)
0

( 6 - 12)
136

( 13 - 19)
34

( 20 - 25)
1

( 26 +)
36

Oslo, 13.01.17

Hanne Gulbranzen
Leder Håndballgruppa
(Sign)

Tom Andersen
Kasserer
(Sign)

Side 46

Totalt:
207

Totalt:
( 6 - 25)
171

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 ÅRVOLL I.L.
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VOLLEYBALL
REGNSKAP BUDSJETT:

RESULTAT REGNSKAP

ÅR 2015

ÅR 2016

REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2016

ÅR 2017

Driftsinntekter
3000 Treningsavgift
3401 Tilskudd fra H-styret
3704 Dugnader

4.463,00
5.000,00

5.000,00
13.541,22
-

13.541,00
-

9.463,00

18.541,22

13.541,00

Deltagelse cuper
Matriell
Drakter
Lisenser spillere
Kontingenter (Kretsen)

1.800,00
1.081,00
-

4.800,00
5.200,00
5.500,00

3.000,00

3.000,00

550,00
850,00
-

SUM DRIFTSKOSTNADER:

5.881,00

18.500,00

1.400,00

-

DRIFTSRESULTAT:

3.582,00

41,22

12.141,00

-

SUM DRIFTSINNTEKTER:

-

Driftsutgifter
4010
4230
4240
4285
7410

Finansposter
8040 Renteinntekter
8140 Bankgebyrer
SUM FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT:

68,78
2,25

-

55,24
14,00

-

66,53

-

41,24

-

12.182,24

-

3.648,53

Side 47

41,22
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VOLLEYBALL
REGNSKAP

BALANSE

ÅR 2015

BUDSJETT:

ÅR 2016

REGNSKAP

ÅR 2016

BUDSJETT:

ÅR 2017

EIENDELER
Omløpsmidler:
Kasse / Bank

66.500,21

82.330,98

Sum omløpsmidler:

66.500,21

82.330,98

-

SUM EIENDELER:

66.500,21

-

82.330,98

-

66.500,21
3.648,53

-

70.148,74
12.182,24

70.148,74

-

82.330,98

-

70.148,74

-

82.330,98

-

GJELD / EGENKAPITAL
Egenkapital:
Innskutt egenkapital
Årsres(Opptj.egenkap)
Sum Egenkapital:
SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

Antall aktive medl. pr. 31.12.16:
(0-5)
0

( 6 - 12 )
2

( 13-19 )
1

( 20 - 25 )
0

( 26 +)
0

Oslo, 16.01.17

Ingrid Johansen
Leder Volleyball gruppa
(Sign)

Kasserer
Pr.t. ubesatt

Side 48

Totalt:
3

Totalt:
( 6 - 25 )
3

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 Årvoll I.L.

S 1/2

LANGRENNS - GRUPPA
REGNSKAP

RESULTAT REGNSKAP

ÅR 2015

BUDSJETT:

ÅR 2016

REGNSKAP

ÅR 2016

BUDSJETT:

ÅR 2017

Driftsinntekter
3000
3001
3401
3402
3404
3405
3407
3410
3500
3501
3600
3700
3703

Treningsavgift bet etter 31.12
Treningsavgift bet før 31.12
Tilskudd fra H-styret
Fester/Møter
Skisamlinger/Nordsether
Klubb renn
Off. støtte (ved søknad)
Sponsorinntekter
Salg drakter
Salg rulleski
Leieinnt., Brikke
Andre driftsinntekter
Diverse inntekter

21.030,00
103.222,55
85.591,00

134.285,00

21.227,44
89.086,04
125.734,00
1.700,00
92.091,89
13.200,00
80.000,00
23.500,00
3.000,00
15.523,22
3.165,00

110.000,00

75.750,00
19.181,00
22.740,00
18.000,00
13.631,00
400,00
700,00

90.000,00
23.000,00

SUM DRIFTSINNTEKTER:

360.245,55

423.019,00

468.227,59

351.350,00

38.175,00
19.104,00
18.799,00
85.800,00

46.767,00
68.937,37
22.904,50
98.485,00

37.359,00
758,70
1.300,00

47.250,00
70.000,00
30.000,00
90.000,00
40.000,00
80.000,00
2.000,00
2.000,00

43.000,00
25.000,00
20.000,00
115.000,00
40.000,00
40.000,00
2.000,00
8.000,00

2.039,75
20.000,00

10.000,00
40.000,00

879,05
12.580,81
787,89

5.000,00
5.000,00
20.000,00
500,00
150.000,00
1.000,00
200,00
10.000,00
5.000,00
25.000,00

125.734,00

50.000,00
-

107.350,00
100.000,00
12.000,00
10.000,00
12.000,00
-

Driftsutgifter
4000
4005
4010
4020
5000
5001
5100
5180
5800
5900
6500
6700
6800
6803
6804
6805
6809
6900
7200
7301/7703
7400
7401
7500
7600
7703

Deltagelse stevner
Kjøp av utstyr
Kjøp dresser for videresalg
Skisamlinger/Nordsether
Juniorsatsning
Lønn/Honorarer
Andre sosiale kostn.
Møteutgifter
Avs. Feriepenger
Utstyr trenere
Kurs / studieringer
Maskiner og utstyr
Kontingentutg.
Kontorrekvisita
Småanskaffelser
Data/EDB-kostnader
Skileik område
Div. utg.
Porto
Leie arena
Møter, tilstelninger
Premier klubbrenn
Avslutningskostnader
Utgifter kiosksalg
Bevilgninger / Gaver
Andre møter
SUM DRIFTSKOSTNADER:
DRIFTSRESULTAT:

105,00
9.100,00
5.272,00
10.591,79
1.625,00
264.276,99
95.968,56

636.950,00

34.166,05
8.089,89
250,00
2.234,00
19.998,72
11.934,00
12.350,00
1.338,30
8.061,40
156.862,50
8.410,45
1.250,00
402,86
16.587,50
16.639,60
3.170,00
538.839,14

-213.931,00

-70.611,55

4.000,00

5.000,00
35.000,00
6.700,00
5.000,00
20.000,00
500,00
1.000,00
200,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
4.000,00
420.400,00
-69.050,00

Finansposter
8040 Renteinntekter
8140 Renteutg/Gebyrer
SUM FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT:

611,58
190,50

-

500,49
425,75

-

421,08

-

74,74

-

96.389,64

-213.931,00

Side 49

-70.536,81

-69.050,00

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 Årvoll I.L.
LANGRENNS - GRUPPA

S 2/2

REGNSKAP

BUDSJETT:

REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

BALANSE

EIENDELER
Omløpsmidler:
Kasse / Bank 6090.06.09216

753.712,86
-

-

-

Sum omløpsmidler:

597.626,05
-

-

-

753.712,86

-

597.626,05

-

85.800,00

-

250,00

Egenkapital:
Innskutt egenkapital

571.523,22
96.389,64

-

667.912,86
-70.536,81

-

Årsres(Opptj.egenkap)
Sum Egenkapital:

667.912,86

-

597.376,05

-

SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

753.712,86

-

597.626,05

-

SUM EIENDELER:

GJELD / EGENKAPITAL
Annen Gjeld:
2400 Leverandør, Kreditor
2940 Feriepenger

Antall aktive medl. pr. 31.12.16:
( 0-5)
0

( 6 - 12 )
137

( 13-19 )
4

( 20 - 25 )
0

( 26 +)
0

Oslo, 20.01.16

Jarle Westby
Leder Ski/Langrenn`s Gruppa
(Sign)

Ola-Magne Liaskar
Kasserer
(Sign)

Side 50

Total:
141

Total:
( 6 - 25 )
141

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 Årvoll I.L.

S 1/2

FREESKI - GRUPPA
REGNSKAP

RESULTAT REGNSKAP

ÅR 2015

BUDSJETT:

ÅR 2016

REGNSKAP

ÅR 2016

BUDSJETT:

ÅR 2017

Driftsinntekter
3002
3401
3407/3408
3410
3411
3703

Tildelte midler forbund
Tilskudd fra H-styret
Treningsavgift
Treningsavgift Heminghallen
Egendekning
Div innt. (Bjerkeløpet 2016)

15.990,00
18.777,00
113.966,00
4.800,00
101.850,00
8.500,00

43.236,00
96.250,00
7.000,00

SUM DRIFTSINNTEKTER:

263.883,00

146.486,00

-

18.122,00
43.236,00
116.969,16
3.600,00
127.501,00
-

39.823,00
118.250,00
-

309.428,16

158.073,00

3.000,00
15.000,00
9.500,00
5.000,00
125.000,00
2.000,00
10.000,00
1.500,00
3.500,00
4.000,00
2.000,00

-

Driftsutgifter
4000
4005
4040
4090
4230
5000
5001
5900
6700
6800
7301
7400
7790

Deltagelse andres stevner
Kjøp av utstyr
Heiskort
Halleie (Heminghallen)
Rekvisita / Matriell
Lønn
Andre sosiale kostnader
Trenerkurs
Trampolinekostnader
Kontorrekvisita
Møter,tilsteln.,div klubbrenn
Premier klubbrenn
Div. utgifter

104.410,00
7.600,00
114.650,00
9.728,00
2.159,15
2.733,66
-

9.500,00
5.000,00
125.000,00
10.000,00
1.500,00
3.000,00
3.500,00
2.000,00

129.135,00
15.315,90
180,00
1.900,00
97.911,25
1.500,00
3.272,00
3.616,50
-

SUM DRIFTSKOSTNADER:

241.280,81

159.500,00

252.830,65

180.500,00

22.602,19

-13.014,00

56.597,51

-22.427,00

DRIFTSRESULTAT:

-

Finansposter
8040 Renteinntekter
8140 Renteutg/Gebyrer
SUM FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT:

171,15
73,50

-

138,21
91,25

-

97,65

-

46,96

-

22.699,84

Side 51

-13.014,00

56.644,47

-22.427,00

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 Årvoll I.L.
S 2/2

FREESKI - GRUPPA
REGNSKAP

BUDSJETT:

REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

BALANSE

EIENDELER
Omløpsmidler:
Kasse / Bank (Jibbe)

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER:

187.788,27
-

-

244.432,74
-

187.788,27

-

244.432,74

GJELD / EGENKAPITAL
Annen Gjeld:
Arbeidsg.avg. påløpt lønn 2013

-

Egenkapital:
Innskutt egenkapital
Årsres(Opptj.egenkap)
Sum Egenkapital:
SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

-

-

-

165.088,43
22.699,84

-

187.788,27
56.644,47

-

187.788,27

-

244.432,74

-

187.788,27

-

244.432,74

-

Antall aktive medl. pr. 31.12.16:

( 0-5)
0

( 6 - 12 )
43

( 13-19 )
0

( 20 - 25 )
0

( 26 +)
0

Oslo, 18.01.16

Hilde Foss Christensen
Leder SKI/ Freeski
(Sign)

Magnhild Almås
Kasserer
(Sign)

Side 52

Total:
43

Total:
( 6 - 25 )
43

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 ÅRVOLL I.L.

S 1/2

ORIENTERING
RESULTAT REGNSKAP

REGNSKAP BUDSJETT:

REGNSKAP

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

BUDSJETT:

ÅR 2017

Driftsinntekter
3000
3400
3401
3402
3410
3704
3705

Treningsavgift
Off. tilskudd
Tilsk fra H-styret
Støtte fra forbund (NOF)
Salg matriell (Kart/Brikker)
Dugnad (Bjerkeløpet)
Egendekn påmeld.

2.600,00
11.071,00
10.000,00
600,00
6.000,00
920,00

3.000,00

2.000,00
4.289,00
-

3.600,00

SUM DRIFTSINNTEKTER:

31.191,00

7.290,00

6.289,00

8.074,00

3.420,00
9.784,00
500,00
1.500,00

3.500,00
3.000,00
1.000,00

1.020,00
1.500,00
827,00
1.000,00
2.491,45
-

1.000,00

4.290,00

-

4.474,00

-

Driftsutgifter
4000
4230
4231
4240
6700
6800
6802
6804
7790

Deltagelse v/andres stevner
Kjøp matriell/Brikker
Kartkjøp
Drakter / Trøyer
Kontingent
Kontorrekv.
Medl.blad Veivalg /Sportmedia
Datakostnader (Ocad)
Div. utg.

1.500,00
560,00
6.000,00

1.782,00

1.500,00
1.000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER:

16.986,00

9.560,00

6.838,45

3.500,00

DRIFTSRESULTAT:

14.205,00

-2.270,00

-549,45

4.574,00

Finansposter
8040 Renteinntekter
8140 Bankgebyrer
SUM FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT:

7,33
33,75

8,80
39,75

-26,42

14.178,58

-

-2.270,00

Side 53

-30,95

-580,40

-

4.574,00

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 ÅRVOLL I.L.

S 2/2

ORIENTERING
BALANSE

REGNSKAP

BUDSJETT:

REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2015

ÅR 2016

ÅR 2016

ÅR 2017

EIENDELER
Omløpsmidler:
Kasse / Bank

11.692,77

-

11.112,37

-

Sum omløpsmidler:

11.692,77

-

11.112,37

-

SUM EIENDELER:

11.692,77

-

11.112,37

-

11.692,77
-580,40

-

11.112,37

-

GJELD / EGENKAPITAL
Egenkapital:
Innskutt egenkapital
Årsres(Opptj.egenkap)

-2.485,81
14.178,58

Sum Egenkapital:

11.692,77

-

Kortsiktig gjeld_
SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

-

11.692,77

-

11.112,37

-

Antall aktive medl. pr. 31.12.16:
( 0 - 5)
0

( 6-12 )
0

( 13 - 19 )
0

( 20 - 25 )
0

( 26 + )
19

Oslo, 16.01.17

Tor Henriksen
Leder O-Gruppa
(Sign)

Kasserer
Pr.t. ubesatt

Side 54

Totalt:
19

Totalt:
( 5 - 25)
0

ÅRSREGNSKAP 2016 / BUDSJETT 2017 Årvoll I.L.
BJERKELØPET
REGNSKAP

RESULTAT REGNSKAP

BUDSJETT:

ÅR 2015

ÅR 2016

REGNSKAP

ÅR 2016

BUDSJETT:

ÅR 2017

Driftsinntekter
3010
3110
3450
3700
3703

4030
5000
5100
5001
6801
6803
6804
6809
6810
6901
7300
7301
7400
7500

Deltageravgift
Off. støtte
Sponsorinntekter
Andre dr.innt.
Oversk. Kafèdrift

217.215,55
70.000,00
65.500,00
4.367,00

250.000,00
40.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00

124.207,51
127.500,00
36.000,00
4.392,98

SUM DRIFTSINNTEKTER:
Driftsutgifter

357.082,55

410.000,00

292.100,49

Dugnadspenger, ovf gruppene
Lønn/honorarer
Møteutgifter
Andre sos. Kostnader
Trykking, kopiering, brosjyrer
Småanskaffelser
Data-kostnader
Diverse utgifter
Vakt Bjerkeløpet
Porto
Reklame og annonser
Møter, tilstelninger
Premier
Utgifter kiosksalg
SUM DRIFTSKOSTNADER:
DRIFTSRESULTAT:
Finansposter

8040 Renteinntekter
8140 Renteutg/Gebyrer
SUM FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT:

47.500,00

-

4.664,00
9.523,75
1.647,53
240,00
174.012,99

5.000,00
11.000,00
2.000,00
500,00
210.000,00

3.066,00
20.806,26
159,18

1.000,00
25.000,00
2.500,00

36.757,10

3.000,00

24.000,00
2.469,59
14.903,00
144.676,90
3.200,00
31.163,91
2.333,24
25.605,00
-

298.376,81

260.000,00

248.351,64

-

58.705,74

150.000,00

43.748,85

-

-

-

72,68
171,25

-

-

-

-98,57

-

43.650,28

-

58.705,74

150.000,00

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler:
Kasse / Bank 6090.06.09216

58.550,14

-

102.200,42

Sum omløpsmidler:

58.550,14

-

102.200,42

GJELD / EGENKAPITAL
Annen Gjeld:
Egenkapital:
Innskutt egenkapital

58.550,14

-

58.550,14
43.650,28

-

Årsre. (Opptj.egenkap.)

58.550,14

-

102.200,42

-

SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

58.550,14

-

102.200,42

-

SUM EIENDELER:

Oslo, 20.01.16
Jarle Westby
Leder Bjerkeløpet
(Sign)

Ola-Magne Liaskar
SideKasserer
55
(Sign)

Side 56

Side 57

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

Aldermannsligaen

Leder
Nestleder
Kasserer(e)
+ opptil 4
styremedl.

Barne og
Ungdomsfotball

Leder
Kasserer
+ opptil 3
styre-medl.

Ski
Freeski

Engasjere revisor
Kandidat(er) til Idrettens SamarbeidsUtvalg (ISU) i Bjerke Bydel
Web redaktør

Leder
Nestleder
Kasserer
+ opptil
4styre-medl.

Ski
Langrenn

Leder
Kasserer
Sekretær
+ opptil 3
styre-medl.

Volleyball

2 Medlemmer

Kontrollkomité

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
2 styremedlemmer

Leder
Kasserer
+ opptil 3
styre-medl.

Orientering

Valgkomité

41

Pål Molander
Cecilie Arvesen
Tor Henriksen
Ingrid Johansen
Morten Holmen-Jensen
Jarle Westby
Hilde Foss Christensen

Aktuelle valg og nominasjoner på årsmøtet:

Leder
Kasserer
Sportslig
ansvarlig
Sekretær
+ opptil 4 styremedl.

Håndball

Leder
Nestleder
Sekretær
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
4. styremedlem
Varamedlem

Oppdatert 18.01.17

Damegruppa

Leder
Kasserer
Sportslig
ansvarlig
+ opptil 3 styremedl.

Elitefotball

Inntil 10 medlemmer

Anleggskomité

Kristin Haarseth
Ansatt

Regnskapsansvar.

Styret

Organisasjonsplan for Årvoll idrettslag 2017

