Årsberetning 2017 for Nesodden IF

Innhold
Innledning ............................................................................................................................................................................... 3
Hovedstyrets arbeid ........................................................................................................................................................... 3
Styrets sammensetning ................................................................................................................................................ 3
Styremøter ......................................................................................................................................................................... 4
Hovedfokuset for styret og administrasjonen i 2017 .......................................................................................... 4
Aktiviteten i Nesodden IF – Hovedlaget .................................................................................................................... 4
Idrettsskolen 2017 ......................................................................................................................................................... 4
Aktiv på Dagtid 2017 ..................................................................................................................................................... 5
Idrettens dag ..................................................................................................................................................................... 5
Bruktmarked..................................................................................................................................................................... 5
NIF-kiosken ....................................................................................................................................................................... 6
Lokaler og utleie .............................................................................................................................................................. 6
Markedskonsulent og sponsoraktivitet ................................................................................................................ 6
Administrasjon ................................................................................................................................................................ 6
Hovedstyrets honorar for 2017 ................................................................................................................................ 7
Idrettsstipend 2017 ....................................................................................................................................................... 7
Multisportanlegg i Berger Idrettspark .................................................................................................................. 7
Samarbeid med Nesodden kommune ......................................................................................................................... 7
Driftsavtalen ..................................................................................................................................................................... 7
Interesse fra nye grupper................................................................................................................................................. 8
Nesodden Idrettsråd .......................................................................................................................................................... 8
Vurdering av foreningsaktivitet i forhold til handlingsplan ............................................................................. 8
Organisasjon/ledelse/økonomi ............................................................................................................................... 8
Sportslig drift og trenere ............................................................................................................................................. 9
Arrangementer/ aktiviteter ....................................................................................................................................... 9
Baner og anlegg ............................................................................................................................................................ 10
Generelt ....................................................................................................................................................................... 10
Foreningens bygningsmasse .............................................................................................................................. 10
Forprosjektgruppa for ny basishall ................................................................................................................ 10
Medlemmer ......................................................................................................................................................................... 10
Medlemstall for 2017 ................................................................................................................................................. 10
Medlemsutvikling ........................................................................................................................................................ 12
Økonomi ............................................................................................................................................................................... 12
Årsregnskap 2017 ....................................................................................................................................................... 12
Balanse 2017 ................................................................................................................................................................. 12
Revisors beretning ...................................................................................................................................................... 12
Kontrollkomitéens beretning ................................................................................................................................. 12
Avslutning ............................................................................................................................................................................ 13

Årsberetning 2017 for Nesodden IF

2

Innledning
Årsberetningen er skrevet av hovedstyret i idrettsforeningen, og tar for seg overordnet utvikling
og status samt fellesprosjekter. Gruppene skriver egne årsberetninger der sportslig omtale og
egne erfaringer omtales. Disse inngår i idrettslagets samlede årsberetning. Den samlede
årsberetningen blir publisert på www.nesoddenif.no etter behandling på årsmøtet.
Medlemstall i foreningen er stabilt. Arbeidsoppgaver på både administrasjon og hovedstyret
øker, 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 2017 har vært som følger:
Leder

Erik Pettersen

Nestleder

Jan Martinsen

Styremedlemmer

Trude Gjeldvik
André Johannessen
Camilla Aarrestad Bredrup
Monica June Myklebust Øyen
Marius Ruud
Marianne Kringlebotn
John-Willy Løkkevik (vara)
Thomas Elton (vara)

Valgkomité

Roy Eskild Banken
Vegard Vik

Revisor

Vidi Revisjon AS v/ Atle Gåsvatn

Kontrollkomité

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

Utdanningskontakt;
Barneidrettsansvarlig;
Politiattestansvarlig

Bernt Nohr, daglig leder Nesodden IF
01.01.17 - 31.08.17
Kari Nørbech fra 01.09.17-31.12.17
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Styremøter
Det har vært avholdt månedlige styremøter samt et stort antall ulike arbeidsmøter der både
deler av 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 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansettelse av ny daglig leder
Ansettelse av ny foreningssekretær
Ansettelse av ny vaktmester
Prosessarbeid knyttet til fornyelse av kontrakt for sportssjef i Nesodden IF Fotball
Økonomi – sikre en forsvarlig økonomi
Gjennomgang og forenkling av Handlingsplanen slik at den skal bli et godt og egnet
styringsdokument
Gjennomgått Akershus idrettskrets mal for klubbutvikling og opplegget rundt
fotballforbundets opplegg knyttet til Kvalitetsklubb
Ferdigstilte personalhåndbok for ansatte i foreningen
Gjennomgang av mal for ansettelseskontrakter, avklaring av arbeidstid og diverse
personalmessige goder for faste ansatte
Utarbeide retningslinjer for varsling
Oppfølging og dialog med gruppene
Utvikling av foreningen, herunder sett på ansvars- og rollefordelingen internt i
administrasjonen
Gjennomføring av Idrettens dag og Bruktmarked

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.

Idrettsskolen 2017
Idrettsskolen er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike
idretter i flere miljøer (gymsal, skogen, løkke) inkl. friidrett, turnaktiviteter,
ballaktiviteter og skogsaktiviteter. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom
lek, bevegelse og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. Aktivitetene har vært gjennomført i
gymsalen på Tangen, i Bjørnemyrhallen og i Berger skoles gymsal. Våren 2017 var 125 påmeldte
barn delt på 6 partier, 2 partier per skole. Høsten 2017 var 111 påmeldte barn delt på 5 partier.
Partiene på Berger skole ble slått sammen pga lavere antall påmeldte.
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Gruppene har faste instruktører som er godt kjent med barneidrettsbestemmelsene.
Instruktørene har som et minimum aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende. Fra og
med høsten 2017 er instruktørtetthet forberedt fra 1:12 til 1:9.
Instruktørene våren 2017 har bestått av Mari Karlsen, Sara Langvatn, Agnethe Nohr og Gro
Staaf-Pettersen. Instruktørene høsten 2017 har bestått av Sara Langvatn, Thea Charlotte
Andersen Brusevold, Didrik de Lange Koefod, Christina Hansen, Malin Banken, Håvard Fredwall,
Gro Staaf-Pettersen, og Samuel Haugum.

Aktiv på Dagtid 2017
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 i 2017 var at pensjonister også fikk tilbud om å være medlemmer.
Pensjonister er ikke i primærgruppen, derfor har de en ekstra kostnad på sin medlemsavgift.
Aktivitetstilbudet har vært mangfoldig i år også; vanngymnastikk, ballspill, pilates, qigong, golf,
yoga, sirkeltrening, styrketrening i sal og stretching. 139 personer er medlemmer og deltok i
aktiviteter i regi av ApD i 2017. Disse har møtt opp til sammen 4144 ganger i år, en økning på ca
500 oppmøter fra 2016. Instruktører i 2017 har vært Yngvill Myhre, John P. Andersen, Trond
Stagrim, Gro Staaf-Pettersen, Liv-Kathrine Nome og Per Hansen.
ApD drives i sin helhet av NIF-administrasjonen og finansieres av ApD-medlemskontingent,
kommunale midler og tilskudd fra Akershus idrettskrets. Tilskudd fra Akershus idrettskrets
opphører fra 2018. Nesodden kommune økte sin bevilgning til ApD med kr 50.000 ved siste
kommunestyremøte i desember 2017. Golf ble besluttet å legge ned fra sesongen 2018 , siden da
kostnadene ikke stod i forhold til antall deltagere. Medlemskontingent for deltagerne har økt
med kr. 50,- pr halvår fra 2018. Prisene er nå kr. 350,- pr halvår for trygdemottakere og kr. 700,for pensjonister over 67 år. For de som benytter svømmetilbudet kommer et tillegg på kr. 25,- pr
gang.
Frisklivssentralen inviterte NIF Administrasjonen på møte høsten 2017 for å lære mer om ApD,
målgruppen og hvordan det driftes. Det er potensiale for et fremtidig samarbeid.

Idrettens dag
Hvert år samles ildsjeler fra mange av Nesoddens idrettslag i Berger idrettspark for å vise frem
mangfoldet av idrettstilbudet. Høsten 2017 gikk Idrettens dag av stabelen for 8.gang, med ca.
400 besøkende. Idrettens dag organiseres av hovedstyret og administrasjonen. Alle våre egne
idrettsgrupper inviteres til å stille med stand/aktivitet og i 2017 var det 8 som stilte. Andre
medlemmer av Nesodden Idrettsråd (NIR) også blir invitert til å delta og det var 8 andre klubber
som stilte med stand/aktivitet. Våre sponsorer Tangen Helseklinikk og Paviljongen stilte også
med stands. Besøkende får utdelt et klippekort og oppfordres til å prøve seg på ulike øvelser.
Mange barn og familier koste seg med ulike aktiviteter, og dagen ble rundet av med loddtrekning
blant innleverte klippekort. Vi registrerer at dagen først og fremst tiltrekker seg
småbarnsfamilier.

Bruktmarked
Den 11.november 2017 ble det avholdt bruktmarked i regi av hovedstyret og administrasjonen.
Markedet ble gjennomført med bistand fra gruppene. Totalt fikk vi inn (netto) rundt kr 45 000,som er ca. 10.000,- mindre enn i fjor. Enkle løsninger på nett medfører at kvalitet og mengde på
utstyret minker. Styret har besluttet å legge ned bruktmarkedet fra og med 2018.
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NIF-kiosken
Kiosken har i 2017 vært sporadisk drevet. Kioskens driftsform vil bli tatt opp og vurdert av
styret for å optimalisere drift.

Lokaler og utleie
Idrettsforeningen eier følgende bygningsmasse:
•
•
•

Klubbhuset der administrasjonen har sine lokaler og Bergerkollektivet barnehage leier
lokale
Øverste etasje av NIF-huset (underetasjen med garderobeanlegget eies av Nesodden
kommune)
NIF-kiosken

Markedskonsulent og sponsoraktivitet
Henrik Bergmann Johansen har i 2017 arbeidet som markedskonsulent og skal jobbe i
samarbeid med gruppene. Gruppene må avklare eventuelle ønsker om sponsoraktiviteter med
markedsansvarlige før avtaler gjøres. Som det fremgår av konsernregnskapet ble
sponsorinntektene i 2017 kr. 970.000 noe som er kr. 80.000 bak budsjett.

Administrasjon
Det har vært store endringer i administrasjonen i 2017.
Bernt Nohr, ansatt som daglig leder i 18 år, sa opp sin stilling med virkning fra 1. september
2017. Dette medførte at styret fikk en krevende, uplanlagt aktivitet gjennom sommeren 2017.
Det var 22 søkere til den utlyste stillingen som daglig leder.
Ny daglig leder Arild Andreassen begynte 1. januar 2018. Han kommer fra en stilling som daglig
leder for Friskis&Svettis i Fredrikstad. Han bor i Rygge, og har en lang og bred erfaring innen
idretten, både som administrator, trener og aktiv utøver. Daglig leder vil ivareta daglig drift,
utvikling av foreningen og drift av Aktiv på dagtid og Idrettskolen for barn. Det vil bli lagt størst
vekt på utviklingen av foreningen og driftsutvikling.
Styret arrangerte en avslutningssamling for Bernt Nohr for å takke ham for lang tjeneste i
foreningen. Han var den første og eneste daglig leder i Nesodden IF fram til sin avgang. Mange
gamle styreledere, kommunale samarbeidspartnere, ledere i gruppen og vår ordfører deltok på
samlingen for å hedre Bernt Nohr.
Kari Nørbech, foreningens økonomiansvarlig, var konstituert som daglig leder til ny leder
begynte 1.1.2018.
Foreningssekretær Anne Irene Nygård valgte å si opp sin stilling med virkning fra 31.12.2017.
Stillingen ble utlyst, og Sara Nicolaisen ble ansatt og tiltrådte 1.desember.
Styret valgte i forbindelse med ansettelsen av ny foreningssekretær å omgjøre stillingen til 75 %
for å kunne ansette en vaktmester i 25 % stilling. Bernt Nohr utførte dette arbeidet som en del
av sin stilling.
Pelle Petter Dahl ble ansatt som vaktmester i 25 % stilling fra og med 16.10.17.
I løpet av 2017 har økonomiavdelingen benyttet seg av konsulenthjelp for enkelte oppgaver
knyttet til månedsavslutninger. I tillegg har Knut Straume bidratt i økonomiavdelingen.
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Det foregår en profesjonalisering innen norsk idrett. Flere oppgaver pålegges idrettslag gjennom
lovverket og forbundet. Nesodden IF er helt avhengig av å ha en robust administrasjon.

Hovedstyrets honorar for 2017
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 2017 ikke blitt dekket øvrige kostnader til styret som for eksempel telefon,
bilgodtgjørelse eller liknende.

Idrettsstipend 2017
Nesodden idrettsforening deler hvert år ut stipender til sine utøvere. Formålet er å stimulere til
videre aktivitet. Det tildeles av Hovedstyret basert på fastsatte kriterier publisert på
hjemmesidene våre: http://nesoddenif.no/idrettsstipend/ Alle kriterier må utfylles. Tre
kandidater ble nominert, og hovedstyret fattet følgende enstemmig vedtak om å tildele
Idrettsstipend 2017 som følger;
•
•
•

Sondre A. Bjørnstad, Nesodden IF Ski, kr 3.000,Tor Rudlang Jansen, Nesodden IF Friidrett, kr 3.000,Henrik Anker-Nilssen, Nesodden IF Friidrett, kr 3.000,-

Multisportanlegg i Berger Idrettspark
Styret i Nesodden IF Ski opprettet i 2014 en egen arbeidskomité for multisportanlegget.
Anlegget vil dersom det blir realisert være et langrennsanlegg om vinteren hvor snø-på-stedetproduksjon er en del av prosjektet. På sommerstid vil det være et sikkert rulleskianlegg med
utvidede bruksmuligheter, bl.a. rullestolpigging, rulleskøyter, landeveissykling for de yngste i
trygge omgivelser, samt lek og moro for mange andre av Nesoddens befolkning.
I Nesodden IF Ski sitt årlige møte og i årsmøtet i Nesodden IF ble det i 2016 lagt fram forslag til
finansieringsplan hvor planen ble vedtatt. Det er blitt avholdt jevnlig møter i komitéen og med
Nesodden kommune. Kommunen har ytret ønske om å overta prosjektet vederlagsfritt, men før
det kan skje, må kommunen gjennomgå skigruppas kostnadsoverslag, noe som har tatt lengre
tid enn først antatt.
I februar 2018 ble nøkkelpersoner i Nesodden IF / Nesodden IF Ski invitert til møte om
Multisportanlegget med rådmann og ordfører i Nesodden kommune. På bakgrunn av dette møtet
kommer Nesodden IF Ski til å fortsette arbeidet for å få realisert Multisportanlegget.

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.
Driftsavtalen har dessverre vist seg å ha noen huller som i 2017 fikk uheldige konsekvenser.
Undervarmen på KGB skal i henhold til avtalen ikke settes på før i uke 49. I 2017 var dette lenge
etter at frosten var kommet. Dette gjorde at bruken ble stoppet og cuper avlyst.
Årsberetning 2017 for Nesodden IF
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Produksjon av snø er avgjørende for at vi skal ha et godt skitilbud på Nesodden. Avtalen vår med
kommunen sikrer oss ikke automatisk produksjon hvis kommunene påberoper seg problemer
med leveransen. I år var det ikke mulig å få levert nok vann til å kunne produsere snø.
Slike forhold vil bli diskutert med kommunen ved reforhandling av avtalen, med den hensikt å
forbedre sikkerheten i leveransene fra kommunen.
Sett bort fra disse punktene, så har vi et godt og konstruktivt samarbeide med kommunen.

Interesse fra nye grupper
Vi har ikke hatt diskusjoner med nye grupper i 2017.

Nesodden Idrettsråd
Nesodden Idrettsråd (NIR) er et organ hvor hovedformålet er å jobbe for best mulig vilkår for
den organiserte idretten på Nesodden. NIR sitt mandat er nedfelt i Norges Idrettsforbunds
organisasjonslinje hvor NIR sorterer under Akershus Idrettskrets. Nesodden IF har 5 stemmer i
NIR sitt årsmøte; fra og med årsmøtet 2017 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 2017 vært rundt det organisatoriske og
ansvarsfordelingen, både internt i administrasjonen og i skjæringspunktet mellom styre,
administrasjon og grupper. Minst én representant fra administrasjonen deltok på gruppenes
årlige møter i 2017 og på gruppenes første styremøte med nyvalgte styremedlemmer. Formålet
er å gi god kunnskap om roller, verdier og rutiner i foreningen. I tillegg har representanter fra
Hovedstyret hatt kontakt med "sin gruppe" i løpet av året, enten ved gruppenes styreleder eller
ved deltakelse på gruppestyremøte. Formålet er å informere om Hovedstyrets arbeid, få
tilbakemeldinger fra gruppestyrene og forbedre felles forståelse for foreningens virksomhet.
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. Gode rutiner for
fakturering og purring av kontingenter og treningsavgifter er innført. Det har vært gjennomgang
av regnskapstall og budsjetter annenhver måned i hovedstyret med særlig fokus der det er
størst risiko for store avvik.
Strategiarbeidet i form av klubbutvikling var på dagsorden fra april 2017, og to ulike modeller
for klubbutvikling ble vurdert; Akershus idrettskrets sitt verktøy og Kvalitetsklubb-metodologi
fra Norges Fotballforbund. Det videre arbeidet med klubbutvikling måte vike grunnet arbeidet
med ansettelser i høst, men vil gjenopptas i 2018.
Retningslinjer for trenere, reiseledere, og ansettelse i Nesodden IF ble vedtatt av Hovedstyret
april 2017. Arbeidet med retningslinjer for varsling ble påbegynt i slutten av 2017 og vedtatt i
mars 2018. Retningslinjene er publisert på hjemmesidene våre.

Årsberetning 2017 for Nesodden IF

8

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. Det ble
vinteren 2017 arrangert Nesodden IF Skiskole for barn 4-7 år i regi av administrasjonen, med 55
barn som deltok. Denne yngre målgruppen har ikke tidligere hatt et skitilbud og nyskaping er i
tråd med handlingsplanen. Aktive og skiglade ungdommer gjorde en strålende innsats som
skiskoleinstruktører. Grunnet uforutsette problemer med snøproduksjon senhøst 2017, ble det
bestemt å ikke arrangere skiskole vinteren 2018.
Nesodden IF er tilstede i sosiale medier og på internett. Nettsidene våre og Facebook er viktige
informasjonskanaler. Aktuelle dokumenter og retningslinjer ligger tilgjengelig på nettsiden for
våre medlemmer, med egen søkefunksjon. Administrasjonen har redaksjonelt ansvar både for
foreningens nettsider og for Facebook-profilen Nesodden Idrettsforening. Lik oss og del våre
saker!
Nesodden IF har søkt og fått tildelt midler fra Bufdir for å kunne hjelpe enda flere familier som
trenger det. Prosjektet heter Kiwanisfondet og bygger på støtte fra Nesodden Kiwanis Club for
å kunne gi en håndsrekning til de som trenger det for å være med i våre
ordinære idrettstilbud. Midler fra Kiwanis ble tildelt til 16 medlemmer i 2017. Midlene fra
Bufdirs tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017 er øremerket ferieaktiviteter for barn og
unge i regi av Nesodden idrettsforening. Informasjon om støtteordningene er publisert på
nettsidene våre. Det var 12 barn som søkte og fikk tildelt støtte fra Kiwanisfondet (Bufdirordning) for ferieaktiviteter.

Sportslig drift og trenere
Å opprettholde god drift av Idrettskolen og Aktiv på dagtid har vært i fokus, samt gjennomføring
av Nesodden IF Skiskole i januar/februar 2017.
Å sikre nødvendig kompetanse hos trenere og lagledere på alle nivåer i Nesodden IF er et
langsiktig mål. Gruppene skal utarbeide planer for skolering av sine trenere i tråd med sine
respektive forbund. Gruppene skal sørge for at alle trenere og lagledere har tilbud om
trener/lederkurs. Administrasjonen støtter dette arbeidet ift møtelokaler, annonsering, o.l.
Systematisk arbeid med økt mosjonsaktivitet har blitt nedprioritert som følge av mer prekære
oppgaver i forbindelse med drift.
Tilbud om felles førstehjelpskurs for trenere/lagledere i samarbeid med NIR og gjennomføring
av e-læringsprogrammet "ren utøver" for alle våre medlemmer over 15 år følges opp videre i
2018.

Arrangementer/ aktiviteter
Idrettens dag og bruktmarked er gjennomført også i 2017. Se omtale i egne avsnitt. Som i 2016
ble Nesodden IF i 2017 invitert til et samarbeid i forbindelse med Kulturisten UNG siste helg i
august. Ildsjeler fra Nesodden IF Friidrett bidro med løypelegging og utlån av utstyr til ColorRun.
Arbeidet med markering av Nesodden IFs 100-årsjubileum i 2020 ble påbegynt i 2016/2017
med fokus på hvordan foreningens historie bør dokumenteres og/eller publiseres. Forslag om å
lage en bok for å markere jubileum ble utredet, men til slutt nedstemt på grunn av kostnad.
Andre måter å markere 100-års dagen til Nesodden IF følges opp videre i 2018.
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Baner og anlegg
Generelt
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, både eksisterende og planlagt/ønskede anlegg omtalt i handlingsplanen.
Oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner har vært en prioritert sak for Nesodden
kommune (anleggseier) og tiltak ble iverksatt av kommunen på Berger KGB i 2017.

Foreningens bygningsmasse
Komitéen som i 2016 begynte arbeidet med å se på disponering av foreningens bygningsmasse
fortsatte i 2017. Kontorlokalene til de ansatte må utbedres da det ikke er tilgang til vann eller
toalett i dagens kontorløsning. Komitéen har sett på forskjellige løsninger rundt kontorlokaler
og kiosk/kafédrift. Det er ikke konkludert i saken.

Forprosjektgruppa for ny basishall
Forprosjektgruppa for ny basishall ble nedsatt i april 2017 og består av representanter fra
Nesodden IF Gym og Turn, Nesodden IF Bordtennis, og Nesodden IF Taekwondo, samt en
ekstern, nystartet squashklubb. Hovedstyret fungerer som styringsgruppa.
Forporsjektgruppa har i gjennom det siste året hatt 8 møter hvor det er gjennomgått strategi og
visjoner for prosjektet og skal utarbeidet et dokument som beskriver romplan og
kravspesifikasjoner til fysiske elementer i bygget bl.a. oppvarming, ventilasjon,
garderobe/dusjløsninger og gulvmateriell. Videre har forprosjektgruppa begynt med økonomisk
planlegging, inkludert finansieringsmuligheter og beregning av årlige kostnader til drift og
vedlikehold. Noen av representanter deltok på et seminar i regi av Norges gym- og turnforbund i
november og fikk således nyttige innspill i det videre planleggingsarbeidet.

Medlemmer
Medlemstall for 2017
Medlemstallet skal vise antall medlemmer (= betalt medlemskontingent i Nesodden IF) per
31.12 det foregående år.
Tall for 2017 er som følger;
Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

Totalt

25
63
88

414
462
876

193
349
542

12
31
43

298
411
709

942
1306
2248

Endring i medlemstall fra 2016 til 2017 er liten (11 færre medlemmer.)
Medlemstall per gruppe er som følger;
Allidrett
Basketball
Bordtennis
Bryting
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2014
8
165
105

2015
210
67

2016
178
48
-

2017
210
51
10

Fekting
Fotball
Friidrett
Gym og Turn
Idrettskolen for barn
Klatring
Orientering
Ski
Skøyter
Taekwondo
SUM

36
895
152
276
4
46
276
6
13
1 982

Total antall medlemmer

2 253
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42
862
147
282
48
222
7
19
1 906

26
793
177
249
132
50
176
7
22
1 858

25
726
177
247
111
50
175
5
23
1 800

2 389

2 261

2 248
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Medlemsutvikling
Medlemsutvikling de siste årene viser en økning i kvinnelige medlemmer fra 2013 med opptak
av Gym og Turn i foreningen. Nedgangen fra 2015 skyldes opprydding i medlemsregisteret etter
overgang til et nytt medlemssystem i 2014. Grafen viser at medlemstallet nå er stabilt.

Økonomi
Årsregnskap 2017
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.
Alle grupper har fått sine månedsregnskaper til rett tid i 2017. Dette er til stor hjelp for alle
grupper og skaper den trygghet som er nødvendig når det gjelder tall og penger.
Regnskapet for 2017 viser et resultat for hele Nesodden IF på kr. -62.430.

Balanse 2017
Balansen for 2017 viser en egenkapital for hele Nesodden IF på kr. 4.581.937. Nesodden IF har
en meget solid økonomi.

Revisors beretning
Se eget dokument.

Kontrollkomitéens beretning
Se eget dokument.
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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.
For ytterligere informasjon om aktivitet og utvikling i gruppene, vises det til gruppenes
årsberetninger.
Nesodden Idrettsforening ønsker samtidig å takke Nesodden kommune og alle andre
samarbeidspartnere for innsatsen for idretten på Nesodden!

Nesodden, 3.april 2018

Erik Pettersen

Jan Martinsen

Trude Gjeldvik

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

André Johannessen

Camilla Bredrup

Marianne Kringlebotn,

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Marius Ruud

Monica J. Myklebust Øyen

John Willy Løkkevik

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Thomas Elton

Arild Andreassen

Varamedlem

Daglig leder

Årsberetning 2017 for Nesodden IF

13

