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Innledning
Årsberetningen er skrevet av hovedstyret i idrettsforeningen og tar for seg overordet utvikling
og status, fellesprosjekter samt omtale av administrasjon. Gruppene skriver egne
årsberetninger der sportslig omtale og deres egne erfaringer omtales. Disse inngår i
idrettslagets totale årsberetning. Den totale årsberetningen blir publisert på
www.nesoddenif.no etter behandling på årsmøtet.
Foreningen er i stadig vekst både i form av flere medlemmer i de ulike gruppene og ved
opptak av nye grupper. Dette fører til økning av arbeidsoppgaver på både administrasjon og
hovedstyre samt til større behov for treningsarealer både inne og ute. Bygningsmassen til
idrettforeningen i Berger idrettspark er fullpakket. Både kontorlokaler, møterom,
lagringsplass og garderobefasiliteter er fulltegnet det meste av tiden. I handlingsplanen har
styret foreslått tiltak som imøtekommer vårt mest prekære behov for bygningsmasse.
På anleggsiden har vi i 2015 fått lagt kunstgress på den tidligere grusbanen på østsiden av
idrettsparken, nytt dekke er lagt på KGB, friidrettsdekket er vedlikeholdt og vi er kommet et
stykke videre med utviklingen av multisportanlegget.
Den store arbeidsbelastningen for hovedstyret er en utfordring som møter kommende
hovedstyre i foreningen også i kommende periode. Hvordan flere driftsoppgaver kan legges
over på administrasjonen uten å øke kostnadene til idrettsforeningen vesentlig er en stadig
tilbakevendende problemstilling.

Hovedstyret
Styrets sammensetning i 2015 har vært som følger:
Leder: Marianne Ellingstad
Nestleder: Erik Pettersen
Styremedlemmer: Kirsti Langvatn, Andreas Norvik, Morten Oppegaard, Gry Andersen Brusevold,
Andrè Johannessen, Karl Hanseth og Jan Martinsen .
Valgkomité: Bent Olsby, Pål Løkkevik, Mona B. Hansen og Ricky Vatten(vara).
Revisor: Atle Gåsvatn fra Vidi revisjon.
Kontrollkomité: Knut T. Straume (leder), Tor Lindberg, Kari Ånstad (har under året trukket seg).

Utdanningskontakt er daglig leder Bernt Nohr.

Styremøter
Det har vært avholdt månedlige styremøter samt et stort antall ulike arbeidsmøter der deler eller
hele styret har møttes for å jobbe med spesifikke saker. I tillegg har det vært avholdt enkelte
fellesmøter med gruppene og med grupper enkeltvis ved behov.

Fordelingen av ansvar mellom Hovedstyret og gruppene er at gruppene har ansvar for alt rundt
det idrettslige inkludert gjennomføringen av aktiviteter. Gruppestyrene skal ivareta gruppens
økonomi innenfor vedtatt budsjett. Hovedstyret har det juridiske og økonomiske ansvaret for
hele foreningen og må derfor besørge gode rutiner slik at ansvaret blir godt ivaretatt.
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Administrasjonen styres av Hovedstyret og det er kun Hovedstyret som kan inngå forpliktelser
for klubben (herunder ansettelser).

Hovedfokuset for styret og administrasjonen i 2015
Følgende oppgaver har vært fokus for styret i 2015:





















Regnskap – fokus på å komme à jour med regnskap, innarbeide ny kontoplan og på å
utnytte mulighetene i regnskapssystemet fullt ut
Økonomi – sikre en forsvarlig økonomi, hvor det spesielt har vært iverksatt tiltak for å øke
inntekter og redusere kostnader
Avholdt seminar om doping (Rent Idrettslag)
Fakturahåndtering og MinIdrett
Organisatorisk gjennomgang av administrasjonen med påfølgende endringer
Gjennomgang av mal for ansettelseskontrakter og avklaring av arbeidstid og diverse
personalmessige goder for faste ansatte
Utlysninger og ansettelser og andre oppgaver forbundet med arbeidsgiveransvar
Oppfølging og dialog med gruppene
Oppfølging av marked
Igangsatt arbeid med markedsplan og profilhåndbok
Utvikling av klubben, herunder sett på ansvars‐ og rollefordelingen internt i
administrasjonen
Gjennomføring av bruktmarked og Idrettens dag
Reforhandling av leiekontrakt med at åpen barnehage har skiftet organisasjonsform
Dialog med Bergerkollektivet angående leiekontrakt og vedlikehold/oppussing
Hallfordelingsproblematikk
Styring av kiosken
Avklaring av prinsipp for hvordan aktive medlemmer skal telles
Behandlet søknad fra Bryting om opptak i foreningen.
Gjennomført Kvalitetsklubb‐ i regi av fotballgruppa
Komitèarbeid i forbindelse med Multisportanlegget.

Vurdering av aktivitet i forhold til handlingsplan
Hensikten med dette avsnittet er å rapportere hva som er utført i forhold til handlingsplanen som ble
vedtatt i årsmøtet. Rapporteringen holdes på et overordnet nivå.

Organisasjon/ledelse/økonomi
Hovedfokuset til styret og administrasjonen har i 2014 og 2015 vært rundt det organisatoriske og
ansvarsfordelingen, både internt i administrasjonen og i skjæringspunktet mellom styre,
administrasjon og grupper. Det aller viktigste har vært å få regnskapsføringen på plass og å holde
normal drift. En forutsigbar økonomi er en viktig forutsetning for å kunne oppnå idrettsforeningens
mål.
En rekke løpende oppgaver har ført til at planlagte strategiarbeidet må utsettes til 2016. Det sittende
styre mener at klubben kan ha god nytte av å samarbeide med andre tilsvarende idrettslag for
utveksling av erfaringer.
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Nesodden IF skal være den største og den viktigste aktøren for en aktiv befolkning på Nesodden. I
den anledning ønsker klubben på sikt å tilby medlemskap til Nesoddens innbyggere. Det er ikke gjort
aktive tiltak i 2015 for å tiltrekke flere medlemmer, da vi har fokusert på å få orden i egne rekker
(særlig på økonomistyringen) før vi kan aktivt gå inn for å øke medlemsmassen. Klubben har som
følge av målet hatt en åpen tilnærming til nye grupper som ønsker medlemsskap. Dette er i tråd med
vår visjon.
I verdiarbeidet vårt har vi avholdt et seminar om antidoping og foreningen er blitt et Rent idrettslag.
Dette innebærer at alle utøvere over 15 år må gjennomføre programmet «ren utøver».
Sosiale medier er blitt hyppig brukt som informasjonskanal. Nettsidene våre er også blitt fornyet og
det ligger mye nyttig informasjon der.
Det har vært gjennomført ulike tiltak for å øke inntektene til idrettslaget. Viktigst er Bruktmarkedet
som skaffer gode inntekter til idrettslaget samtidig som det er et samfunnsnyttig og miljøvennlig
tiltak. Gruppene og hovedstyret har aktivt gått inn for å verve flere grasrotagivere og dugnadene
resulterte i en 5 % økning.
Sportslig drift og trenere
Opprettholde god drift av Idrettskolen og Aktiv på Dagtid har vært fokus.
Systematisk arbeid med mosjonsaktivitet har blitt nedprioritert som følge av mer prekære oppgaver i
forbindelse med drift.
Arrangementer/ aktiviteter
Idrettens dag og bruktmarked er gjennomført også i 2015. Se omtale i egne avsnitt.
Baner og anlegg
På bane og anleggsiden har Mulitisportsanlegget og Kunstgresset på KGB vært prioritert. Se egen
omtale.

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. Det har ikke vært
avholdt møter med kommunen med driftsplan som tema i 2015, slik intensjonen i samarbeidsavtalen
er. Det har allikevel vært avholdt flere møter med kommunen i andre sammenhenger, blant annet
knyttet til multisportanlegget, snøproduksjon, løypekjøring mm.
Snøkanonen er overdratt til Nesodden kommune som nå drifter anlegget.

Nif-kiosken
Kiosken har i 2015 vært drevet godt med trivelig personell og administrasjonen har ansvar for
oppfølging.

Lokaler og utleie
Idrettsforeningen eier følgende bygningsmasse:
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Klubbhuset der administrasjonen har sine lokaler og Bergerkollektivet barnehage leier lokale
Øverste etasje av NIF‐huset



NIF‐kiosken

NIF‐huset er blitt malt utvendig i 2015. Arbeidet er utført gratis som et samfunnsoppdrag under tett
oppfølging av daglig leder. Administrasjonen har utført diverse vedlikeholdsarbeider i
Bergerkollektivet barnehage.
Kommunen har, i dialog med Nesodden IF, utarbeidet tegninger for utvidelse av lagerkapasitet i
Berger idrettspark.

Verdiarbeidet
I det pågående verdiarbeidet har både hovedstyret og gruppene en sentral og viktig rolle. Verdiene
skal være et styringsverktøy som hjelper oss til å ta riktige valg og beslutninger. I tillegg skal de bidra
til riktige holdninger som kommer klubben og medlemmene til gode.
På årsmøtet 2015 ble det vedtatt at verdiarbeid må inngå som en del klubbens handlingsplan, samt
at det skal gjennomføres årlig verdiseminar. Sistnevnte var en konsekvens av prosjektarbeid i
Kvalitetsklubb. Representanter fra hovedstyre og administrasjonen har deltatt sammen med
representanter fra fotballgruppa i prosjektet. Prosjektets resultat kan kanskje videreføres til andre
grupper i Nesodden IF.
Det ble gjennomført et verdiseminar om antidopingarbeid 29. oktober 2015. Antidoping Norge holdt
foredrag som ble tilbudt trenere, idrettsutøvere, styremedlemmer, administrasjon, foreldre og andre
som var interessert på Nesodden. Totalt deltok 37 voksne og 32 utøvere/ungdomstrenere.
Antidopingarbeidet er i etterkant fulgt opp ved at Nesodden Idrettsforening er blitt Ren
Idrettsforening og det legges opp til at trenere og utøvere over 15 år må gjennomføre programmet
«ren idrettsutøver».
I etterkant av antidoping seminaret ble gruppene gitt anledning til å uttale seg til hvordan klubben
skal videreføre arbeid knyttet til antidoping. Tilbakemelding og antidopingarbeid må videreføres i
2016. I den forbindelse blir det sentralt å sikre at «Rent idrettslag» følges opp, samt at det utarbeides
felles kjøreregler for klubben og gruppene.

Idrettens dag i Berger idrettspark
Høsten 2015 gikk Idrettens dag av stabelen på Berger for 7. 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. Vi registrerer at dagen først og
fremst tiltrekker seg småbarnsfamilier.

Lead 4 Peace
Prosjektet Peace Players lederskapsprogram for ungdom «Lead 4 Peace» er basketgruppens
samarbeid med fredsorganisasjonen Peace Player – Kypros. Det er startet et
lederskaputviklingsprogram for ungdom kalt «Lead 4 Peace». Målet er å utvikle unge deltakerne i
alderen 15‐19 år til ledere og forkjempere for fred.
Prosjektet har for perioden 2016/17 mottatt 1,2 millioner kroner i støtte fra Aktiv Ungdom for en ny
runde, som i tillegg til Kypros også inkluderer samarbeid med Peace Players i Nord‐Irland og
Palestina/Israel. Det betyr at mange flere ungdommer fra Nesodden IF Basket kan gis anledning til å
utvikle seg både som fredsarbeidere og basketspillere i møte med andre kulturer og land som
opplever konflikt.
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Bruktmarked
7. november 2015 ble det avholdt bruktmarked i regi av Hovedstyret. Markedet ble gjennomført med
bistand fra gruppene, og ble også i år en suksess. Totalt fikk vi inn (netto) rundt kr 55 000,‐ som er ca
10 000,‐ mer enn i fjor. Det var fokus på å få inn mer utstyr enn i 2014, noe vi delvis lykkes med. Blant
annet fikk vi donert restlageret fra Alværndagene som ellers hadde blitt kastet. Hovedstyret hadde
tilbud om å hente utstyr hjemme hos folk, men dette førte dessverre ikke til den økningen av utstyr
som vi håpet på.
De fleste donerer utstyret sitt til bruktmarkedet, noe som er positivt for inntektene til klubben. Det
er særlig potensial for salg av mer skiutstyr av god kvalitet. Ski‐ og vinterutstyr er spesielt populært.

Multisportanlegg i Berger Idrettspark
Nesodden IF Skigruppas arbeidskomité for Multisportanlegget har også i 2015 jobbet
målrettet med informasjons‐ og forankringsarbeid. Både Skistyret og Hovedstyret har blitt
holdt orientert fortløpende om komitéens arbeid gjennom referater, samtaler og møter.
Multisportanlegget er betegnelsen på det flerfunksjonelle idrettsanlegget som skal bygges
på Berger idrettspark; for langrenn om vinteren med snøproduksjon på stedet, og på
sommertid vil anlegget åpne for bl.a. rulleskitrening, rullestolpigging, rulleskøyter,
landeveissykling for de yngste i trygge omgivelser, samt lek og moro for allmennheten.
Høsten 2015 ble det nådd viktige milepæler i prosjektet;

Multisportanlegget fikk 10.prioritet i Nesodden kommunes
Handlingsplan/finansiering ‐ bygging av idrettsanlegg og friluftsområder i perioden
2015‐2018.

Politisk tilslutning til Multisportanlegget som et viktig ledd i kommunens
folkehelsearbeid; flere av Nesoddens politiske partier omtalte sin støtte for
Multisportanlegget i programbrosjyrer i forbindelse med kommunevalget i 2015.

Med avgjørende støtte fra Nesodden kommune ble eiendomsutfordringen
løst. Grunneier Solberg er opptatt av bidra til gode aktivitets‐ og idrettsforhold for
barn og unge, og avtale om overdragelse av eiendom anses som et viktig bidrag til
dette. Avtalen ble inngått 2.desember.

Kommunens budsjett for 2016 ble vedtatt 17.desember, med
Multisportanlegget innarbeidet under tiltak for folkehelse under idrett‐ og
friluftslivsplan for fysisk aktivitet. Kostnadsrammen er på MNOK 13,5.
Like etter budsjettet ble vedtatt fikk Nesodden IF Ski forespørsel fra Nesodden kommune om
å overta prosjektet. Komitéen har vurdert kommunens overtagelse av prosjektet som
hensiktsmessig både for Nesodden IF Ski og Nesodden IF.
Arbeidskomitéen har utarbeidet saksfremlegg for Årsmøtet 2016 som inkluderer
finansieringsplan for Nesodden IFs egenandel på MNOK 4,205; dette forplikter Nesodden IF
seg til ved overdragelse av prosjektet til Nesodden kommune. Årsmøtet i mars 2016 vil
behandle saken.
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Aktiv på Dagtid
Aktiv på Dagtid (ApD)- er et tilbud om aktivitet for trygdemottakere mellom 18 og 67 år i
Nesodden kommune. 116 medlemmer besøkte ApD i 2015. Potensialet er mye større men de
vi når fram til. De har møtt opp 3775 ganger i år, som er en liten nedgang det siste året. Det er
andre gang vi har opplevd nedgang siden vi startet i 2007. Prosentvis er det 81% kvinner som
benytter tilbudet og bare 19% menn. Det har vært deltakere fra 10 nasjoner (85 % fra Norge
og 15% fra andre land). Gjennomsnittsalderen har i år ligget på 53 år. Tilbudet følger
skoleruta og er dermed stengt i sommerferien, bortsett fra golf.
Tilbudet har vært mangfoldig i år også: Vanngymnastikk, ballspill, pilates, quigong, golf,
yoga og lett kondisjon/styrke. Pilates er på planen igjen sammen med sirkeltrening og
styrketrening i sal. Tilbakemeldingen fra medlemmene er kun positive. Markedsføringen
foregår gjennom annonsering daglig i Amta, annonser i Foreningsnytt, utlegging av brosjyrer
på legekontorene og NAV. ApD har hatt god kontakt med kommunens nyopprettete
Friklivssentral. Hjemmesiden www.aktivdagtid.no er det beste infoorganet og ligger også på
Nesodden IF og Nesodden kommunes sine hjemmesider. Instruktører har vært: Yngvill
Myhre, John P. Andersen, Trond Stagrim, Gro Staaf Pettersen, Liv Kathrine Nome, Per
Hansen.
Tabellen under viser samlet deltakelse (oppmøter) i Aktiv på Dagtid 2015.
Aktivitet
1.halvår-15

Aktivitet
2.halvår-15

Sum 2015

Vann

506

321

944

Styrke

186

129

315

Sirkel

180

132

312

Pilates

270

Golf
ball

305

226

226

180

485

Qi gong
Yoga

311
232

Totalt

240

472
3335

ApD drives i sin helhet av administrasjonen og finansieres av medlemskontingent, kommunale midler
og tilskudd fra Akershus idrettskrets

Idrettskolen for barn
Idrettskolen for barn er underlagt hovedstyret direkte og administrasjonen organiserer
arbeidet.

8

Aktivitetene har vært gjennomført i gymsalen på Tangen, i Bjørnemyrhallen og på Berger
skoles gymsal. Synd at ikke de yngste barna meldte seg på fra Berger og Bjørnemyr, men de
som har meldt seg på har fått tilbudet på Tangen gymsal. Det har vært en nedgang på ca 40
deltakere siden 2014/15.
Skolen går fra høst til vår, og årsmeldingen blir derfor halvårlig i forhold til deltakelse, dvs.
januar- mai har en deltakelse og september- desember en annen deltakelse (årskull).
Årsklassene 2008, 2009 og 2010, ble gitt tilbudet høst -15. I alt 4 puljer med inntil 30 barn i
hver pulje. Til sammen 68 barn har deltatt i idrettskolen. Vårsemesteret i Idrettskolen ble
gjennomført med mange fine økter. Skolen hadde en flott avslutning på Berger stadion med
friidrett for alle deltakerne. Her ble det utdelt t-skjorte og medalje for årets innsats.
Trenerkorpset har i 2015 bestått av Kari Ottesen, Aurora Nannestad, Agnethe Nohr, Thea
Fagernes, Vår Osborg og Gro Staaf Pettersen .
Vi må få rose instruktørene som har gjort en glimrende innsats. Det er de som er skolens
ansikt utad, og det kommer bare «godord» fra foreldregruppa.

Sponsoraktivitet
Roger Sollied Johansen og Klaus Wiik er ansatt på provisjon på markedssalg (reklamesalg).
Som det fremgår av konsernregnskapet ble sponsorinntektene i 2015 kr. 1 162 535.
Budsjetterte sponsorinntekter var kr. 1 210 750. Det er i tillegg inngått en del barteravtaler
(bytteavtaler) som ikke er tatt inn i budsjettet da det ikke generer kontanter.
Markedsansvarlige skal jobbe i tett samarbeid med gruppene. Gruppene må avklare eventuelle
ønsker om sponsoraktiviteter med markedsansvarlige før avtaler gjøres.

Hovedstyrets honorar for 2015
Styrets honorarer betales etterskuddsvis. Det er i 2016‐budsjettet satt av følgende til styrets
honorarer: Styreleder kr 6 000,‐, nestleder kr 4 000,‐ og øvrige aktive styremedlemmer mottar kr
3 000,‐ (inkl møtende vara). Ikke‐møtende vara mottar ikke honorar.
Det er i 2015 ikke blitt dekket øvrige kostnader til styret som for eksempel telefon, bilgodtgjørelse
eller liknende.

Administrasjon
Bernt Nohr er daglig leder i foreningen og ivaretar daglig drift, utvikling av klubben og drift av Aktiv
på dagtid og Idrettskolen for barn.
Etter en intern utlysning fikk Kari Nørbech full stilling høsten 2015 etter å ha jobbet i halv stilling i
klubben noen år. Hun jobber med blant annet føring av medlemsregistrene, inn‐ og utbetalinger
samt lønn. Nørbech har fra desember 2015 hatt klubbens økonomiansvar med personalansvar for
regnskapsmedarbeider. Dette har vært en prøveordning som fremmes for årsmøtet med forslag om
å gjøre dette varig.
Anne Irene Nygård (75 %) ble ansatt høsten 2015 som erstatning for Kathrine Hake‐Steffensen. Hun
har også en bred oppgaveportefølje: håndtering av alle typer henvendelser, vedlikehold av
medlemsregisteret og særsystem for fotball og turn, oppdatering av databaser og informasjonsflyt i
foreningen.
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Hanne‐Beate Haugen (30 %) er regnskapsmedarbeider for hovedlaget og gruppene.
I løpet av 2015 har administrasjonen også hatt bistand av en ekstern konsulent som har bidratt litt på
regnskapsområdet grunnet sykefravær. I tillegg har Knut Straume bidratt med mange timers arbeid
innenfor økonomi.
Myndighetene pålegger idretten stadig mer oppgaver som må håndteres på en profesjonell måte.
Nesodden IF er derfor helt avhengig av å ha en godt rustet administrasjon.

Nye grupper
En ny Brytegruppe har søkt om å bli tatt opp i foreningen. Hovedstyret har vedtatt å fremme opptak
av ny Brytegruppe til årsmøtet 2016.
Taekwondo ble tatt opp som ny gruppe på årsmøtet 2015.

Representanter til årsmøtet i Nesodden Idrettsråd
Nesodden IFs representanter til årsmøtet i NIR i 2015 var Erik Pettersen, Ståle Kofoed, Anne Irene
Nygård og Ada Størmer Papatheocleous deltok på årsmøtet til NIR i 2015. Nesodden IF har 5
stemmer. Fra og med årsmøtet 2016 har styreleder samt en representant fra hver av de 4 største
gruppene stemmerett.

Årets utøver 2015
Prisen ble ikke utdelt for 2015.

Medlemstall for 2015 fordelt på alder og kjønn
Medlemsoversikten viser aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turn-gruppa
osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.
2015‐tall:
0‐5 år

6‐12 år

13‐19 år

20‐25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

62

413

191

21

295

982

Menn

62

518

362

54

411

1407

Totalt

149

747

363

58

359

2389

1
Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under
12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper.
2
Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine
forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Hver person skal kun telles en gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende
deltar i.
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Medlemstallene har økt jevnt fra 2014 for begge kjønn og alle aldersklasser med unntak av den
yngste aldersklassen.

Aktive medlemmer* pr gruppe
2013
9
169
108
38
1084
168

2014
8
165
105
36
895
152
4

2015
Ikke aktivitet
210
67
42
862
147

Allidrett
Basketball
Bordtennis
Fekting
Fotball
Friidrett
Idrettskolen for
barn
Klatring
Ikke aktivitet
Orientering
56
46
48
Ski
216
276
222
skøyter
7
6
7
Taekwondo
13
19
Turn
240
276
282
SUM
2095
1974
1906
Medlemmer
279
482
u/gruppetilhørighet
Total
2253
2389
medlemsmasse
*Definisjonen på aktive medlemmer er antallet som er registrert i gruppa pr 31.12.15 og som betaler
treningsavgift i gruppa.

Regnskap 2015
Administrasjonen har ansvar for føring av regnskap for gruppene, for hovedlaget og
konsernregnskapet. Når det gjelder skøyte‐ og orienteringsgruppen har regnskapet vært ført av
gruppen selv. Konsernregnskap og ‐balanse omfatter alle grupper i Nesodden IF.
Regnskapsåret 2015 har vært preget av forsinkelsen vi slet med i regnskapsføringen ved inngangen
av året. Administrasjonen har hatt stor fokus på å komme ajour med regnskapet og ultimo
september var dette i orden. Vi vil takke administrasjonen, og Kari Nørbech spesielt, for en super
innsats. De største gruppene har fått tilgang til regnskapssystemet slik at de selv kan se på
regnskapet for egen gruppe. Regnskapene føres fortløpende og rapporteres til gruppene annenhver
måned.
Regnskapet for 2015 viser et resultat for hele Nesodden IF på kr 496 579. Dette er et godt resultat
sett på klubben under ett, noe som viser at gruppene drives godt. Klatring og allidrett har vært
inaktive grupper i 2015 og har et resultat tilnærmet lik null.
Hovedlagets regnskap viser et underskudd på kr 337 919. Da er Aktiv på dagtid og Idrettsskolen
inkludert. Disse gruppene driftes av administrasjonen og har ikke egne styrer. Underskuddet skyldes i
hovedsak sent fakturert medlemskontingent som resulterte i reduserte inntekter for 2015, samt
lavere oppslutning for Idrettsskolen. I tillegg har vi hatt lavere inntekter for salg av produkter og
redusert utleie til frivillighetssentralen.
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Gruppene har til gode fra hovedlaget kr 712 465. Dette er en økning på kr 406 433 fra 2014.
Hovedsakelig gjelder dette basket, fotball, friidrett og ski.
Viser også til gruppenes egen rapportering.

Balanse
Balansen for 2015 viser en egenkapital for hele Nesodden IF på kr 4 110 478. Dette er en god
egenkapital sett på klubben under ett, noe som viser at gruppene drives godt. Klatring og allidrett har
vært inaktive grupper i 2015 og har en egenkapital tilnærmet lik null.
Hovedstyret har i de to siste årene prøvd å finne alternative inntektskilder slik at vi slipper å belaste
gruppene ytterligere. Dette har ikke lyktes og derfor er hovedlagets egenkapital nå minus kr 12 371.
Vi viser til budsjett for 2016 der vi ser oss nødt til å belaste gruppene med kr 300 000 for å dekke
underskuddet samt å styrke hovedlagets egenkapital.

Avslutning
Hovedstyret vil takke for det enorme engasjementet trenere, lagsledere, styremedlemmer og andre
frivillige nedlegger av innsats i løpet av et år. Denne innsatsen bidrar til en uvurderlig verdiskaping på
Nesodden.
Nesodden Idrettsforening ønsker samtidig å takke Nesodden kommune og alle andre
samarbeidsparter for innsatsen for idretten på Nesodden!

Nesodden, mars 2016

Bernt Nohr
Daglig leder

Marianne Ellingstad

Erik Pettersen

Styreleder

Nestleder

Kirsti Langvatn

Morten Oppegaard
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Andreas Norvik

Andrè Johannessen

Gry Andersen Brusevold

Jan Martinsen

Karl Hanseth

