Hovedstyrets beretning for 2013
Nesodden Idrettsforening har stor bredde i sine aktiviteter og er den største fritidsaktøren for
barn og unge på Nesodden. Vi bidrar til at Nesodden blir et bedre sted å bo. Den innsatsen
som gjøres av foreldre, trenere og andre frivillige hver eneste dag i Berger Idrettspark, i
hallene eller i «skauen» er fantastisk, og er helt essensielt for at barna skal være fysisk aktive i
løpet av en uke!
Hovedstyret har i 2013 bestått av:
Marianne Ellingstad
Ricky Vatten
Pål Løkkevik
Andreas Norvik
Geir Thorbjørnsen
Kirsti Langvatn
Henriette L'Orsa Torvund (gått av i perioden)
Roar Wægger

Leder
Nestleder

Valgt for 2013
Valgt for 2013/2014
Valgt for 2013
Valgt for 2013/2014
Valgt for 2013/2014
Valgt for 2013
Varamedlem Valgt for 2013
Varamedlem Valgt for 2013

Valgkomite 2013, revisjon, kontrollkomitè, utdanningskontakt og tingrepresentanter
Personene som har utgjort valgkomitéen 2013 er Steinar Dahlen, Line C. Utvik. Roger Sollied
Johansen måtte gå ut av komiteen ettersom han har blitt ansatt i foreningen. Kontrollkomitéen
har bestått av Frode Hovland og Kari Aanstad samt Frode Hardersen og Bjørnar Heggdal som
varamedlemmer.
Atle Gåsvatn fra Vidi Revisjon as er engasjert som revisor for Nesodden Idrettsforening.
Tingrepresentanter blir utnevnt av særidrettene. Utdanningskontakt er daglig leder Bernt
Nohr.
Representanter til Nesodden Idrettsråd (NIR) årsmøte 2013
Representanter til Årsmøtet i Nesodden Idrettsråd: Gørild Wold Wægger, Marianne
Ellingstad, Ole Jakob Store Valen, Jan Petter Enbusk og Ricky Vatten. Vara: Marianne
Mowe.
Styrets hovedaktiviteter:
Hovedstyret har avholdt 11 styremøter i perioden i tillegg til ett gruppemøte. I tillegg har vi
hatt høy aktivitet med ulike andre møter og arrangementer. Hovedstyrets medlemmer har også
deltatt på styremøter hos gruppene ved behov.
Den normale fordelingen av ansvar mellom Hovedstyret og gruppene er at gruppene har
ansvar for alt rundt det idrettslige samt gjennomføringen av aktiviteter. Hovedstyret har det
juridiske ansvaret for hele foreningen og må derfor besørge gode rutiner slik at ansvaret blir
godt ivaretatt. Administrasjonen styres av Hovedstyret og det er kun Hovedstyret som kan
inngå forpliktelser for klubben (herunder ansettelser).
Følgende punkter har vært hovedfokus i 2013:


Tydeliggjøre administrasjonens oppgaver og kommunisere dette til gruppene
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Sammenhengen mellom hovedlagets budsjett og belastning på gruppene
Godt samarbeid og god kommunikasjon mellom hovedstyret, gruppene og
administrasjonen
Utarbeide og presisere rutiner og regelverk
Tett oppfølging av økonomien med særlig fokus på fotballgruppen
Multisportsanlegg i Berger idrettspark, se egen omtale.
Videreføre sportskafeen i Berger Idrettspark, se egen omtale.
Ansette ny regnskapsfører og sponsoransvarlig
Arrangere bruktmarked, se egen omtale
Arrangere Idrettens dag, se egen omtale
Andre inntektsbringende aktiviteter

Administrasjon og medlemmer
Bernt Nohr er daglig leder i foreningen og han har vært dette i 15 år. Kari Nørbech er
administrasjonssekretær med ansvar for blant annet føring av medlemsregistrene, inn- og
utbetalinger, lønn og utleie. I 2013 ble Kathrine Hake-Steffensen ansatt for å styrke
administrasjonen. Hun besvarer alle type henvendelser, vedlikeholder medlemsregisteret,
samt bistår ved fakturering og oppdatering av databaser. Administrasjonen fungerer som et
serviceorgan for gruppene i foreningen og Knut Trond Straume har ført regnskapet for
hovedlaget og de fleste av gruppene.
Nesodden Idrettsforening har i dag 2287 medlemmer. Innrapporterte medlemstall til Norges
IF pr. 31/12-2013 var følgende:
Alder
0-5
6-12
13-19
20-25
26-99
Kvinner
9
355
178
13
235
Menn
4
544
422
45
429
I tillegg har vi ca. 150 deltakere i Aktiv på Dagtid. Dette gir en total på om lag 2450
medlemmer.
Sponsoraktivitet
Knut T. Straume har vært markeds- og sponsoransvarlig i første halvdel av 2013. Dette
innebærer salg av annonser og arenareklame. På slutten av 2013 overtok Roger Sollied
Johansen dette ansvaret.
Samarbeid med kommunen
Nesodden IF har en styrende og bindende driftsavtale med Nesodden kommune. Denne
regulerer vårt samarbeid og ansvar omkring Berger Idrettspark og hallene nord på Nesodden.
Halvårlige driftsavtaler gjennomføres med drifts- og eiendomsavdelingen i Nesodden
kommune, hvor den daglige driften evalueres og videreutvikles. Gruppene får via denne
avtalen ansvaret for dialogen med driftsansvarlige gjennom faste og utpekte representanter fra
gruppa. Dette skal sikre forutsigbarhet for alle gruppene i forhold til deres behov.
Berger sportskafé
Knut T. Straume har hatt ansvar for å etablere driften av Berger Sportskafé og drev kiosken
2,5 år. Fra 2013 tok fotballjentene fra J98/99 over driften av sportskafeen. De har stekt vafler,
kokt pølser og servert drikke til barn, foreldre og besteforeldre flere dager i uka.
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Lokaler og utleie
Idrettsforeningen eier følgende bygningsmasse:
 Klubbhuset der administrasjonen har sine lokaler og Bergerkollektivet barnehage leier
lokale,
 Øverste etasje av NIF-huset og
 NIF-kiosken
Idrettens dag i Berger idrettspark
1. september 2013 gikk Idrettens dag av stabelen på Berger for 5. gang. Idrettens dag
organiseres av hovedstyret. De ulike idrettene på Nesodden har hver sin stand der folk kan få
prøve seg på ulike øvelser. Mange barn og familier koste seg med ulike aktiviteter og det er
godt å se at Nesoddens beboere er av den sporty typen. Det var over 500 mennesker innom
arrangementet.
Målet for arrangementet er å være samlende for våre innbyggere og oppfordre til et aktivt liv.
Gruppene fikk sjanse til å reklamere for sin idrett og kanskje også rekruttere noen nye
utøvere. De som møtte opp hadde muligheter til å prøve følgende aktiviteter:














NIF Basket
NIF Bordtennis
NIF Fekting
NIF Fotball
NIF Friidrett
NIF Orientering
NIF skøyter, rulleskøyter
NIF Ski, rulleski
NIF Turn
Nesodden Taekwondo Klubb
Nesodden Tennisklubb
Sjøstjerna svømme- og livredningsklubb
Nesodden Volleyballklubb

Nesodden på langs
Nesodden på langs er et trippelarrangement som arrangeres av de respektive gruppene (ski,
sykling og terrengløp) i løyper som går på langs av Nesoddlandet.
Skirennet Nesodden på langs ble gjennomført søndag 3. mars 2013. Skirennet ble en suksess,
en flott dag og 271 hyggelige og blide skiløpere gjennomførte rennet. Og til tross for
varmende sol og en del vind, holdt løypene seg godt.
Sykkelrittet ble avholdt 25. august 2013 av Nesodden Sykkelklubb.
Terrengløpet ble gjennomført i flott vær i nesoddmarka. Rundt 160 fullførte løpet, hvor 100
løp den lange versjonen fra Fagerstrand (Myklerud) til Berger stadion og 60 fullførte den den
korte versjonen fra Fjellkrysset.
Santa Tecla-samarbeidet
Sommeren 2012 tok Nesodden jenter 98/99 imot 16 jenter pluss ledere fra Santa Tecla, og
umiddelbart etter at Santa Tecla-jentene dro fra Nesodden startet planleggingen for å få til en
gjenvisitt så raskt som praktisk mulig.
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Etter mye dugnadsjobbing, reist 13 jenter, ledere og personer fra vennskapsgruppa fra
Nesodden den 22. november 2013. Over 25 timer senere var gruppa framme i sol og varme i
El Salvador, der de ble møtt med en rørende og overveldende velkomst. Hele ankomstområdet
var fylt opp av venner, som jublet og vinket med hjemmelagde plakater.
De første dagene ble det spilt mye fotball, både kamper og trening. Vi gikk til og fra
fotballstadion trygt ledsaget av væpnede vakter og de fantastiske Santa Tecla-vertene.
Det ble også tid til andre aktiviteter utover fotball. En dag besøkte jentene en kaffeplantasje,
og en annen dag ble tilbragt nesten alene ved Stillehavet i fantastiske omgivelser. Ingenting
var overlatt til tilfeldighetene, og vertskapet hadde til og med egen badevakt i anledningen.
Det ble også tid til et besøk på toppen av landets nest høyeste vulkan, drøye 1800 moh.
Fantastisk opplevelse å stå på kanten av krateret og se ned i bunnen. På slutten av oppholdet
var det jentene fra Nesodden sin tur til å lage avskjedsfest på selveste kulturplassen i byen der
en munter utgave av eventyret «reveenka» ble fremført.
Alle som dro har fått venner for livet. Jentene er veldig tydelige på at selv om vi kommer fra
to forskjellige verdensdeler og fra veldig ulike kulturer så har de samme ønsker, håp og planer
for fremtiden. De har funnet ut at jenter er ganske like uansett bakgrunn.
Bruktmarked
9. november ble det avholdt bruktmarked i regi av Hovedstyret, med bistand fra gruppene.
Dagen ble en suksess med et bidrag til foreningen på ca kr 45 000,-. Vi registrerte at
potensialet for salg er ennå større, men det kom inn noe mindre utstyr enn i 2012.
Skiutstyr var spesielt populært i år og vi kunne solgt mye mer enn vi hadde.
Folk var blide og fornøyde og vi satser på nytt marked i 2014.
Dette arrangementet er kommet for å bli!
Multisportanlegg i Berger Idrettspark
Multisportanlegget på Berger er et samarbeidsprosjekt mellom Skigruppa i NIF, Sunnås
Sykehus og Nesodden Sykkelklubb. Konseptet er ment å dekke idrettsgrener som: langrenn,
rulleski, rullestolpigging, rulleskøyter og landevei-/terrengsykling. Dette vil bli et anlegg som
store deler av befolkningen på Nesodden kan nyte godt av. Det jobbes nå med å få anlegget
inn i kommuneplanene og i budsjettet for 2014.
Aktiv på Dagtid
Aktiv på Dagtid (ApD) er et tilbud om aktivitet for trygdemottakere mellom 18 og 67 år i
Nesodden kommune. Tilbudet er populært, og ca. 150 medlemmer besøker ApD årlig og
medlemmene har møtt opp på 4337 aktiviteter i år. Det er om lag 80 prosent kvinner og 20
prosent menn som benytter tilbudet. Tilbudet har også vært mangfoldig i 2013 med vanngym,
ballspill, pilates, qigong, golf, yoga og lett kondisjon/styrke.
ApD drives i sin helhet av NIF-administrasjonen og finansieres av medlemskontingent,
kommunale midler og tilskudd fra Akershus idrettskrets. Informasjon om tilbudet finnes på
www.aktivdagtid.no, på Nesodden IF og Nesodden kommunes sine hjemmesider samt via
annonsering.
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Idrettsskolen for barn
Aktivitetene har vært gjennomført i gymsalene på Berger, Tangen og Alværn. Nytt av året er
at Bjørnemyrhallen er åpnet, og Alværnaktiviteten er flyttet hit fra høsten. Dette har resultert i
større deltagelse, da SFO-elevene går rett hit etter skolen. Årsklassene 2006, 2007 og 2008,
ble gitt tilbudet. I alt 6 puljer med inntil 30 barn i hver pulje. Til sammen har 115 barn deltatt i
idrettskolen.
Vårsemesteret i Idrettskolen ble gjennomført med mange fine økter. Det var uteaktiviteter
med skøyter, ski og orientering. Skolen hadde en flott friidrettsavslutning med utdeling av tskjorte og medalje for årets innsats. Nye årskull for 2013/14 startet opp i september.
Idrettsskolen har ikke eget styre og er underlagt hovedlaget/administrasjonen.
Handlingsplan
Hovedstyret har fortløpende strategidiskusjoner om hvordan Nesodden IF kan utvikles
framover. I handlingsplanen er planlagte aktiviteter og mål nedfelt. Handlingsplanen er vårt
viktigste styringsverktøy.
Regnskapet 2013 og kommentarer til budsjett 2014
Nesodden IF hadde et overskudd på ca kr 843 000 i 2013. Samlet sett har Nesodden IF solid
økonomi, med en egenkapital på mer enn 3,5 millioner kroner pr 31/12 2013. En god del av
egenkapitalen er spart opp av skigruppen til bruk i forbindelse med det planlagte
multisportsanlegget.
Hovedlaget har hatt et stramt driftsbudsjett, og har styrt deretter. I regnskapet til hovedlaget
inngår Aktiv på dagtid som styres direkte av hovedlaget/administrasjonen. I tillegg bokføres
idrettsforeningens bygningsmasse på hovedlaget.
Administrasjon ble i 2013 styrket med en stilling i 80 % som ble besatt av Kathrine HakeSteffensen. Knut T. Straume som har ført regnskapet i 2013, har ønsket å gi seg i denne
jobben, og det er nå ansatt en ny regnskapsfører i en 30 % stilling. Det hadde vært ønskelig å
ansette i en større stillingsbrøk, men budsjettet tillater ikke dette i 2014. Vi håper allikevel
stillingsandelen vil være tilstrekkelig for å ivareta denne viktige funksjonen da vi håper på en
mer effektiv utnyttelse av regnskapssystemet vårt.
Det ble på slutten av året 2012 gitt et internt lån fra skigruppa til hovedstyret på kr 300 000
som har gått til betaling av fotballgruppas kreditorer. Dette ble tilbakebetalt som planlagt i
2013. Som signalisert i forrige årsmøte, har det blitt nødvendig med et nytt lån fra skigruppa i
januar 2014 som skal tilbakebetales første halvår 2014. Lånet har vært nødvendig grunnet
likviditetsproblemer på høsten for fotballgruppa.
Nesodden IF Fotball har snudd et underskudd på 484 000 i 2012 til et overskudd på 197 000 i
2013. Det ble på årsmøtet i fjor signalisert at det er nødvendig med to år for å rydde opp i
økonomien til fotballgruppa. Nedrykket fra 2. divisjon til 3. divisjon har i seg selv ført til
reduserte utgifter særlig pga lavere reisekostnader. Fotballgruppen har i 2013 også redusert
lønnsutbetalinger og andre godtgjørelser/ kostnader. Enkelte spillere hadde flerårige
kontrakter som utgjorde bindinger i 2013. Fra og med 2014 er spillerkontrakter ettårige. Den
aller største andelen av spillerne har ikke utbetalt lønn, men flere får dekket noen utgifter til
f.eks treningstøy/sko, treningsstudio og reiseutgifter.
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Et periodisert regnskap har gitt god oversikt over økonomien gjennom året. Det har vært høy
fokus på inntektssiden også. Fotballgruppa bør ha som mål videre i løpet av 2014 å ha etablert
en positiv egenkapital på minst kr. 250 000.
I 2014 må fotballen opparbeide en så god økonomi slik at det ikke blir behov for ytterligere
lån.
Regnskapet fra øvrige grupper er ikke vesentlig avvikende fra budsjett og det henvises til
omtale under de enkeltes gruppers beretninger.
Hovedlagets budsjett 2014:
Budsjettet for 2014 viser en økning både på inntektssiden og på utgiftssiden.
På inntektssiden er det helt avgjørende at det blir solgt reklame i henhold til budsjettet.
Det er også budsjettert med en økning i leieinntekter i forbindelse med utleie til
Bergerkollektivet barnehage. Barnehagen har i en lang årrekke hatt en svært gunstig leie som
følge av en gammel leiekontrakt som ikke har oppjustert leien til markedspris. Leien vil bli
fastsatt på basis av en takst etter sommeren.
Gruppene betaler en del i administrasjonskostnader til hovedstyret. Dette dekker kostnadene
til definerte oppgaver som administrasjonen utfører for gruppene og som står i forhold til
antall medlemmer. Ved behov for ytterligere støtte, vil gruppene bli fakturert for dette.
Det er også budsjettert med inntekter fra arrangement i regi av hovedlaget og i forbindelse
med at administrasjonen skal søke tilskudd i samarbeid med gruppene.
Aktiv på Dagtid driftes av hovedlaget/administrasjonen og genererer inntekter til
idrettsforeningen.
På utgiftssiden for 2014 er budsjettet satt noe høyere på lønn og arbeidsgiveravgift som følge
av at vi nå betaler markedspris på enkelte tjenester som tidligere til dels har vært utført til
redusert pris (Straumes innsats på regnskap og på markedssalg). Det er også budsjettert med
avskriving på to varmepumper som er installert i NIF-huset. Det har vært svært høye
strømutgifter i 2013, og det antas at en stor del av dette har gått til oppvarming med gamle
panelovner.
For øvrig har administrasjonen påtatt seg en ekstraoppgave ved å bistå med arbeid for
fotballakademiet. Dette øker både inntektene og utgiftene i budsjettet for 2014.
Det påpekes viktigheten av at de nye styrene fortsetter god oppfølging på budsjett og
regnskap og at vesentlige avvik rapporteres til hovedstyret så fort de oppdages.
Bokettersyn
Det ble i 2013 startet opp bokettersyn av foreningen. Ettersynet er ikke blitt ferdigstilt, men
Nesodden IF har ikke mottatt signaler på at det er funnet uregelmessigheter som det ikke
allerede har blitt ryddet opp i.
Årets utøver 2013
Markus Færevik (16år) blir årets utøver for 2013. Han mottar prisen på kr 7000,- for flotte
resultater i friidrett. Han har fått bronse på 200m G15 år i Norgesmesterskapet for ungdom
(UM) og har tangert de fra før av sterke aldersrekordene i klubben på 200m (15år) og 60m
inne (16år).
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Andre priser:
Frivillighetsprisen fra Akershus idrettskrets blir utdelt til Stig Roar Husby etter forslag fra
Nesodden IF.
Han får prisen for sitt ekstraordinære frivillige engasjement for idretten gjennom en årrekke.
Det er særlig innen friidretten han har gjort seg bemerket. Han har operert som trener og vært
aktiv i styret samtidig som han har vært friidrettens mentor på Nesodden. Han har også jobbet
med friidrett utenfor halvøya, blant annet med et samarbeid med BUL.
Uten Husby, hadde friidrettsgruppen neppe vært der den er i dag med høy aktivitet og med
flere utøvere på nasjonalt nivå.
Prisen deles ut av kretsens representant i årsmøtet.
Styrehonorar
Styrehonoraret har i 2013 vært på kr 3 000 for styremedlemmene (inkl. møtende vara), kr
4 000 til nestleder og kr 6 000 til leder.
Avslutning
Hovedstyret vil takke for det enorme engasjementet mange av dere aktivitetsledere nedlegger
av innsats i løpet av et år. Denne innsatsen bidrar til en uvurderlig verdiskaping på Nesodden.
Nesodden Idrettsforening er en breddeklubb som gir rundt 2000 barn og voksne et
aktivitetstilbud. Det er viktig at barn og unge trives og at de synes det er kult å drive med
idrett.
Nesodden Idrettsforening ønsker til slutt å takke Nesodden kommune og alle andre
samarbeidsparter for innsatsen for idretten på Nesodden!

Nesodden, mars 2014

Marianne Ellingstad
Leder

Kirsti Langvatn

Andreas Norvik
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Ricky Vatten
Nestleder

Pål Løkkevik

Geir Thorbjørnsen

