Årsberetning 2016 for Nesodden IF

Innhold
Innledning ................................................................................................................................................ 3
Hovedstyrets arbeid ................................................................................................................................ 3
Styrets sammensetning ....................................................................................................................... 3
Styremøter........................................................................................................................................... 4
Hovedfokuset for styret og administrasjonen i 2016 .............................................................................. 4
Aktiviteten i Nesodden IF – Hovedlaget .................................................................................................. 4
Nesodden IF Idrettsskole 2016 ............................................................................................................ 4
Aktiv på Dagtid 2016 ........................................................................................................................... 5
Idrettens dag ....................................................................................................................................... 6
Bruktmarked ........................................................................................................................................ 6
NIF-kiosken .......................................................................................................................................... 6
Lokaler og utleie .................................................................................................................................. 6
Markedskonsulent og sponsoraktivitet ............................................................................................... 6
Administrasjon .................................................................................................................................... 6
Hovedstyrets honorar for 2016 ........................................................................................................... 7
Årets utøver 2016 ................................................................................................................................ 7
Multisportanlegg i Berger Idrettspark ................................................................................................. 7
Samarbeid med Nesodden kommune ..................................................................................................... 7
Driftsavtalen ........................................................................................................................................ 7
Kulturavdeling ..................................................................................................................................... 7
Interesse fra nye grupper ........................................................................................................................ 7
Nesodden Idrettsråd ............................................................................................................................... 7
Vurdering av foreningsaktivitet i forhold til handlingsplan..................................................................... 8
Organisasjon/ledelse/økonomi ........................................................................................................... 8
Sportslig drift og trenere ..................................................................................................................... 9
Arrangementer/ aktiviteter ................................................................................................................. 9
Baner og anlegg ................................................................................................................................... 9
Medlemmer ............................................................................................................................................. 9
Medlemstall for 2016 fordelt på alder og kjønn ................................................................................. 9
Medlemsutvikling - Aktive medlemmer* pr gruppe ......................................................................... 10
Økonomi ................................................................................................................................................ 10
Årsregnskap 2016 .............................................................................................................................. 10
Balanse 2016 ..................................................................................................................................... 11
Revisors beretning ............................................................................................................................. 11
Kontrollkomitéens beretning ............................................................................................................ 11
Priser og oppmerksomheter 2016......................................................................................................... 11
Avslutning .............................................................................................................................................. 12

2

Innledning
Årsberetningen er skrevet av hovedstyret i idrettsforeningen og tar for seg overordnet utvikling og
status og fellesprosjekter. 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.
Det er en liten nedgang i det totale antall medlemmer i foreningen; rydding i medlemsregisteret er
en kontinuerlig aktivitet. Arbeidsoppgaver på både administrasjon og hovedstyret øker likevel og ses
i sammenheng med gradvis profesjonalisering av idretten samt større behov for treningsarealer både
inne og ute. Bygningsmassen til idrettsforeningen i Berger idrettspark er fullpakket. 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.

Hovedstyrets arbeid
Styrets sammensetning
Styrets sammensetning i 2016 har vært som følger:
Leder

Erik Pettersen

Nestleder

Jan Martinsen

Styremedlemmer

Karl Hanseth
André Johannessen
Camilla Aarrestad Bredrup
Monica June Myklebust Øyen
Marius Ruud
Eirin Fremstad
John-Willy Løkkevik (vara)
Marianne Ellingstand (vara)

Valgkomité

Pål Løkkevik
Andreas Norvik
Kirsti Langvatn
Morten Oppegaard (vara)

Revisor

Vidi Revisjon AS v/ Atle Gåsvatn

Kontrollkomité

Peter Klaveness
Hanne Gilbo
Torkil Krange (vara)
Frode Bonan (vara)

Utdanningskontakt
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Bernt Nohr, daglig leder Nesodden IF

Styremøter
Det har vært avholdt månedlige styremøter samt et stort antall ulike arbeidsmøter der både deler og
hele styret har deltatt. 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. Administrasjonen styres av
Hovedstyret og det er kun Hovedstyret som kan inngå forpliktelser for foreningen (herunder
ansettelser).

Hovedfokuset for styret og administrasjonen i 2016
Følgende oppgaver har vært fokus for styret i 2016:













Økonomi – sikre en forsvarlig økonomi, med vektlegging på tiltak for å øke inntekter og
redusere kostnader
Gjennomgang av mal for ansettelseskontrakter, avklaring av arbeidstid og diverse
personalmessige goder for faste ansatte
Kvalitetssikre rutiner knyttet til innhenting av politiattester
Gjennomgang av foreningens forsikringer; med særlig fokus på medlemsforsikringer
Utlysninger, ansettelser og andre oppgaver forbundet med arbeidsgiveransvar
Oppfølging og dialog med gruppene
Oppfølging av marked
Sluttført arbeid med markedsplan og profilhåndbok
Utvikling av foreningen, herunder sett på ansvars- og rollefordelingen internt i
administrasjonen
Gjennomføring av bruktmarked og Idrettens dag
Hallfordelingsproblematikk
Styring av kiosken

Aktiviteten i Nesodden IF – Hovedlaget
Hovedlaget er betegnelsen på aktivitet i Nesodden IF som ikke faller inn under en av
idrettsgruppene; p.t. Idrettsskolen og Aktiv på Dagtid, samt administrasjonen, markedskoordinator,
offentlig og annen støtte, leieinntekter, drift av NIF-kiosken, drift av eiendom og salg av
utstyr/artikler.

Nesodden IF Idrettsskole 2016
Det var markant økning i antall yngre deltakere høsten 2016 sammenlignet med
våren 2016. Generelt er Idrettskolen veldig populær, og vi aktiviserer 120 barn i
årsklassene 5, 6 og 7 år.
Aktivitetene har vært gjennomført i gymsalen på Tangen, i
Bjørnemyrhallen og i Berger skoles gymsal. Aktivitetene i
Bjørnemyrhallen har blitt fordoblet fra tidligere. Tangenområdet fyller opp kullene i Tangen gymsal. Berger krets
har færre deltakere.
Årsklassene 2009, 2010 og 2011 ble gitt tilbudet høst 2016.
I alt 6 puljer med inntil 30 barn i hver pulje. Til sammen 120
barn har deltatt i idrettskolen. Vårsemesteret i Idrettskolen
ble gjennomført med mange fine økter. Skolen hadde en
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flott avslutning, inne i de forskjellige gymsalene. Her ble det utdelt t-skjorte og medalje for årets
innsats.
Trenerkorpset har i 2016 bestått av Mari Karlsen, Sara Langvatn, Agnethe Nohr og Gro StaafPettersen. Vi må få rose instruktørene som har gjort en glimrende innsats. De er stabile og veldig
dyktige. Det er de som er skolens ansikt utad, og det kommer bare «godord» fra barn og
foreldregruppe.

Aktiv på Dagtid 2016
Aktiv på Dagtid (ApD)- er et lavterskel tilbud om aktivitet for personer mellom 18 og
67 år i Nesodden kommune som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Nytt av
året er at vi innlemmet pensjonister i tilbudet. Pensjonister er ikke i
primærgruppen, derfor har de en ekstra kostnad på sin medlemsavgift.
139 personer er medlemmer og deltok i aktiviteter i regi av ApD i 2016. Vi antar imidlertid at
potensialet er mye større enn de vi når fram til. Disse har møtt opp til sammen 4144 ganger i år.
Sammenlignet med 2015 er dette en oppgang på nesten 500 oppmøter. Det er flest kvinner som
benytter seg av tilbudet. Disse utgjør 81%. Det har vært deltakere fra 10 nasjoner (85 % fra Norge og
15% fra andre land.) Gjennomsnittsalderen har i år ligget på 58 år. Tilbudet følger skoleruta og er
dermed stengt i sommerferien, bortsett fra golftilbudet, som blomstrer i sommer-sesongen.
Aktivitetstilbudet har vært mangfoldig i år også; vanngymnastikk, ballspill, Pilates, qi gong, golf, yoga
og lett kondisjon, styrke og stretching. Pilates er på planen igjen sammen med sirkeltrening og
styrketrening i sal. Tilbakemeldingen fra medlemmene er kun positive. ApD drives i sin helhet av NIFadministrasjonen og finansieres av ApD-medlemskontingent, kommunale midler og tilskudd fra
Akershus idrettskrets. Markedsføringen foregår gjennom annonsering daglig i Amta, annonser i
Foreningsnytt, Din Nye Bolig, utlegging av brosjyrer på legekontorene og NAV. ApD har hatt kontakt
med kommunens 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 og Per Hansen.
Samlet deltakelse (oppmøter) i Aktiv på Dagtid 2016.
Aktivitet

1.halvår-16

2.halvår-16

Sum 2016

Vann

580

580

1001

Styrke

181

162

343

Sirkel

201

199

400

Pilates

156

112

268

Golf

889

Ballaktivitet

184

178

362

Qi gong

174

120

294

Yoga

295

292

587
4144
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Idrettens dag
Høsten 2016 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.

Bruktmarked
Den 5.november 2016 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 mindre utstyr innlevert denne gangen, men prisene vi fikk
oppveide en del av det tapet dette kunne medføre.
Mange donerer utstyr til bruktmarkedet, dette bidrar positivt for inntektene til klubben. Det er særlig
potensial for salg av mer skiutstyr av god kvalitet. Ski- og vinterutstyr er spesielt populært.

NIF-kiosken
Kiosken har i deler 2016 vært drevet godt med trivelig personell og administrasjonen har ansvar for
oppfølging. Personalet som har vært engasjert for driften har lagt ned en stor innsats for hovedlaget.
Enkelte grupper har også drevet kiosken ved egne arrangement.

Lokaler og utleie
Idrettsforeningen eier følgende bygningsmasse:




Klubbhuset der administrasjonen har sine lokaler og Bergerkollektivet barnehage leier lokale
Øverste etasje av NIF-huset
NIF-kiosken

Administrasjonen har utført diverse vedlikeholdsarbeider i Bergerkollektivet barnehage.
Kommunen har bygget ut lagerarealer under verandaen på klubbhuset. Foreningen disponerer
mesteparten av disse lokalene.

Markedskonsulent og sponsoraktivitet
Roger Sollied Johansen og Klaus Wiik som var ansatt på provisjon på markedssalg (reklamesalg) sa
opp sitt engasjement 1.10 og ble erstattet av Henrik Bergmann Johansen i rollen som
markedskonsulent. Som det fremgår av konsernregnskapet ble sponsorinntektene i 2016 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.
Markedskonsulenten skal jobbe i samarbeid med gruppene. Gruppene må avklare eventuelle ønsker
om sponsoraktiviteter med markedsansvarlige før avtaler gjøres.

Administrasjon
Bernt Nohr er daglig leder i foreningen og ivaretar daglig drift, utvikling av foreningen og drift av
Aktiv på dagtid og Idrettskolen for barn.
Etter en intern utlysning fikk Kari Nørbech full stilling høsten 2016 etter å ha jobbet i halv stilling i
foreningen noen år. Kari Nørbech er foreningens økonomiansvarlig. Hun jobber med blant annet
lønn, budsjetter, fakturering (sponsorer, utleie, o.l.) og lagkasser, samt holder overblikk over
regnskapet.
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Anne Irene Nygård sin stilling som foreningssekretær har blitt utvidet fra75 % til 100%, etter at
personen som var ansatt som økonomimedarbeider sa opp sin stilling. Hennes 30% stilling ble
overført til Anne Irene Nygård med 25%. Resten ble avsatt til konsulenthjelp på økonomi.
I løpet av 2016 har økonomiavdelingen benyttet seg av konsulenthjelp for enkelte oppgaver knyttet
til månedsavslutninger. I tillegg har Knut Straume bidratt med økonomiarbeid.
Flere oppgaver må håndteres på en profesjonell måte. Nesodden IF er derfor helt avhengig av å ha
en sterk administrasjon.

Hovedstyrets honorar for 2016
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 2016 ikke blitt dekket øvrige kostnader til styret som for eksempel telefon, bilgodtgjørelse
eller liknende.

Årets utøver 2016
Prisen for Årets utøver i Nesodden IF ble ikke utdelt for 2016.

Multisportanlegg i Berger Idrettspark
Nesodden kommune har ønsket å overta Multisportanlegget for å sikre gjennomføring av prosjektet.
Avtalen som skulle danne grunnlaget for denne overtagelsen er foreløpig ikke undertegnet grunnet
kommunens behandlingstid for gjennomgang av prosjektunderlaget. Avtalen vil også tallfeste våre
økonomiske forpliktelser slik de ble vedtatt på Årsmøtet 2016.

Samarbeid med Nesodden kommune
Driftsavtalen
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. Etter et langt
opphold, er det nå etablert ny struktur med faste møter og en ny driftsavtale.
Det er kjøpt inn ny snøkanon av skigruppa. Snøkanonen er overdratt til Nesodden kommune som nå
drifter anlegget.

Kulturavdeling
Kulturavdeling i Nesodden kommune inviterte til et samarbeid ifm arrangementet Kulturisten UNG
2016. Samarbeidet gikk hovedsakelig ut på å profilere og markedsføre Kulturisten UNG / Idrettens
dag på våre respektive informasjonskanaler (nettsider og sosiale medier.) Nesodden IF Friidrett stilte
dessuten med idrettsfaglig kompetanse ifm løypelegging og -merking ifm Color Run. Noen av NIFs
ungdommer stilte som frivillige hjelpere under løpet. Start- og målseil og startpistol stilte også
Nesodden IF med.

Interesse fra nye grupper
Saga Skatepark ønsker å bli en del av Nesodden IF. Et av våre krav til opptak er at gruppen har
medlemskap i Norges Idrettsforbund. Vi avventer videre prosess inntil dette er på plass.

Nesodden Idrettsråd
7

Nesodden Idrettsråd (NIR) er et organ hvor hovedformålet er å jobbe for best mulig vilkår for den
organiserte idretten på Nesodden. NIR sin mandat er nedfelt i Norges Idrettsforbunds
organisasjonslinje hvor NIR sorterer under Akershus Idrettskrets. Nesodden IF har 5 stemmer i NIR;
fra og med årsmøtet 2016 har styreleder samt en representant fra hver av de 4 største gruppene i
Nesodden IF stemmerett.

Vurdering av foreningsaktivitet 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 2016 vært rundt det organisatoriske og
ansvarsfordelingen, både internt i administrasjonen og i skjæringspunktet mellom styre,
administrasjon og grupper. Det aller viktigste har vært å sikre god økonomistyring og å holde normal
drift. En forutsigbar økonomi er en viktig forutsetning for å kunne oppnå idrettsforeningens mål.
I tråd med formålet om å gi god kunnskap om roller, verdier og rutiner, det ble avholdt kurs for
nyvalgte styremedlemmer i alle grupper, Klubbens styrearbeid i praksis, i mai 2016.
Det planlagte strategiarbeidet vil starte opp etter årsmøtet 2017.
Nesodden IF skal være den største og den viktigste aktøren for en aktiv befolkning på Nesodden og
legge til rette for en bredde i tilbudet slik at dette favner om flest mulig på Nesodden. Foreningen har
som følge av målet hatt en åpen tilnærming til nye grupper som ønsker medlemskap. Dette er i tråd
med vår visjon. Vi har hatt møte med Saga Skatepark om deres muligheter til opptak.
I verdiarbeidet vårt har vi lagt vekt på at foreningen er et Rent idrettslag. Dette innebærer at alle
utøvere over 15 år må gjennomføre e-læringsprogrammet «ren utøver». Dette skal følges opp videre
i 2017.
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 i 2016 etter oppsatt mål. Forarbeidet for å starte Nesodden IF Skiskole
vinter 2017 ble påbegynt høsten 2016; denne yngre målgruppen har ikke tidligere hatt et skitilbud og
nyskapning er i tråd med handlingsplanen.
Administrasjonen har i løpet av 2016 søkt på flere støtteordninger for å øke tilskudd til foreningens
arbeid med integrering/flyktninger og mot barnefattigdom, samt anleggsutvikling uten at våre
søknader har fått tilslag. Det ventes fortsatt på svar på én søknad.
I 2016 fikk vi en ny markedsansvarlig på plass, og i samarbeid med administrasjonen er det blitt
utarbeidet rutiner og ansvarsfordeling rundt sponsorarbeidet i foreningen.
Det ble nedsatt en komité for å se på disponering av foreningens bygningsmasse. Evt. oppussing av
NIF-huset ses i sammenheng med dette arbeidet; derfor er det ennå ikke satt av budsjettmidler til
oppussing i 2017.
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Sportslig drift og trenere
Opprettholde god drift av Idrettskolen og Aktiv på Dagtid har vært fokus, samt planlegging rundt
oppstart av Nesodden IF Skiskole.
Systematisk arbeid med økt mosjonsaktivitet har blitt nedprioritert som følge av mer prekære
oppgaver i forbindelse med drift.

Arrangementer/ aktiviteter
Idrettens dag og bruktmarked er gjennomført også i 2016. Se omtale i egne avsnitt.

Baner og anlegg
Videreutvikling av anlegg er en tidskrevende og langsom prosess. Det ble avholdt både formelle og
uformelle møter internt og med kommunen angående videreutvikling og drift av baner og anlegg.

Medlemmer
Medlemstall for 2016 fordelt på alder og kjønn
Medlemsoversikten viser aktivitetstall 1i ulike grupper i foreningen (eks fotballgruppa, turngruppa
osv.). Foreningens totale medlemstall 2må også framkomme.
2016-tall:
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

62

416

205

8

285

976

Menn

56

465

327

37

400

1285

Totalt

118

881

532

45

685

2261

Medlemstallene har blitt redusert med ca. 100 personer. Rydding i medlemsregisteret er
hovedårsaken til nedgangen, men vi bemerker også frafall av ungdommer som er et kjent fenomen i
norsk idrett og dermed verken nytt eller økende. Dessuten ved årsskiftet er det ofte økt antall
utmeldinger ifm utsendelse av neste års kontingent.

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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Medlemsutvikling - Aktive medlemmer* pr gruppe
2013

2014

2015

Allidrett

9

8

Ikke aktivitet

Basketball

169

165

210

178

Bordtennis

108

105

67

48

Fekting

38

36

42

26

Fotball

1084

895

862

793

Friidrett

168

152

147

177

Idrettskolen for barn

4

Klatring

2016

132
Ikke aktivitet

Orientering

56

46

48

50

Ski

216

276

222

176

Skøyter

7

6

7

7

13

19

22

Taekwondo
Turn

240

276

282

249

SUM

2095

1974

1906

1858

2253

2389

2261

Medlemmer
u/gruppetilhørighet
Total
medlemsmasse

*Definisjonen på aktive medlemmer er antallet som er registrert i gruppa pr 31.12.16 og som betaler
treningsavgift i gruppa.

Økonomi
Årsregnskap 2016
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er
til stede.
Administrasjonen har ansvar for føring av regnskap for gruppene, hovedlaget og for
konsernregnskapet. Konsernregnskap og -balanse omfatter alle grupper i Nesodden IF.
Regnskapsåret 2016 har vært preget av at alle grupper har fått sine månedsregnskaper til rett tid.
Dette er til stor hjelp for alle grupper og skaper den trygghet som er nødvendig når det gjelder tall og
penger.
Regnskapet for 2016 viser et resultat for hele Nesodden IF på kr 533.885. Dette er et godt resultat
samlet sett og viser at gruppene drives godt. Klatring, bryting og allidrett har vært inaktive grupper i
2016 og har et resultat tilnærmet lik null.
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Hovedlagets regnskap viser et overskudd på kr. 220.227. Da er Aktiv på dagtid og Idrettsskolen
inkludert. Disse gruppene driftes av administrasjonen og har ikke egne styrer.
Gruppene har til gode fra hovedlaget kr 16.541.
Viser også til gruppenes egen rapportering.

Balanse 2016
Balansen for 2016 viser en egenkapital for hele Nesodden IF på kr 4.644.363. Dette er en god
egenkapital sett på foreningen under ett, noe som viser at gruppene drives godt. Klatring og allidrett
har vært inaktive grupper i 2016 og har en egenkapital tilnærmet lik null.
Hovedlagets egenkapital er forbedret fra minus 12.368 i 2015 til et positivt resultat på kr. 207.859 i
2016. Da er Aktiv på dagtid og Idrettsskolen inkludert.

Revisors beretning
Se eget dokument.

Kontrollkomitéens beretning
Se eget dokument.

Priser og oppmerksomheter 2016
Blant mange av klubbens dyktige ledere vil vi i år spesielt få nevnt Gøril Wold Wægger som ble tildelt
æresprisen som årets leder i Norges Basketballforbund med følgende begrunnelse:
Gøril har vist ekstreme ferdigheter i måten hun har styrt klubben sin Nesodden på. Hun har
bidratt til en enorm vekst i antall medlemmer, tatt kontroll på den økonomiske styringen og
snudd den til en meget god klubbøkonomi. Hun har også rekruttert personer til dommerkurs
og trenerkurs, som viser at hun satser på en helhetlig bredde i klubben sin.”
Foreningen setter stor pris på at vi har dyktige ledere, som setter sitt preg på vår forening, men det
er ekstra hyggelig at de også blir satt pris nasjonalt. Vi gratulerer.
Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd delte i 2016 ut tre priser: Kulturprisen
Idrettsprisen og Årets Nesodding. Til Nesodden IF store glede ble Idrettsprisen (kr. 20.000,-) delt
mellom Nesodden IF Basket og Elise Røer Drabløs som tidligere gikk for Nesodden IF Ski
Det er spesielt hyggelig at en av våre grupper setter så tydelige og positive spor i vårt lokalmiljø at de
blir tildelt Idrettsprisen for 2016. Det er også hyggelig at en av våre tidligere aktive blir hedret ved
samme tildeling. Foreningen gratulerer begge vinnere.
Energihuset Sport og Fritid stakk av med prisen «Årets bedrift 2016.» De ble stemt fram av Amtas
lesere. Hovedprisen var på kr. 15.000,-. Innehaver Marius Pedersen sa til Amta: «Vi vil gi disse
pengene videre til idretten på Nesodden.» Nesodden IF vil få takke Marius for gaven og det gode
samarbeidet vi har hatt gjennom mange år.
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Avslutning
Hovedstyret vil takke for det enorme engasjementet trenere, lagledere, 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

Erik Pettersen

Jan Martinsen

Eirin Fremstad

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

André Johannessen

Camilla Bredrup

Karl Hanseth,

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Marius Ruud

Monica J. Myklebust Øyen

John Willy Løkkevik

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Marianne Ellingstad

Bernt Nohr

Varamedlem

Daglig leder
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