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Årsberetning 
Fossum Idrettsforening 

2014 
 

Styret. 

Foreningens hovedstyre har i perioden bestått av følgende: 

Leder:   Viktor Arvesen 

Sekretær/nestleder:  Anne-Lene Lundsett 

Styremedlem:  Trine Riis Groven 

Styremedlem:  Kristin Hoppestad Aarhus  

Styremedlem:  Espen Nilsen, 

Styremedlem:  Jan-Helge Bergland (huskomitè) 

 

Styret har hatt 10 styremøter, hvor av 3 stk. har vært fellesmøter med fotballstyret. Vi har 

avsatt møtetid hver måned, men ser an behovet for hvor ofte vi må møtes. I 2014 har vi hatt et 

høyere behov for å møtes enn i 2013. 

 

Medlemmer. 

Klubben har 494 medlemmer. Av disse er 303 aktive og 191 støttemedlemmer. 

  

Aktivitet. 
Idrettsforeningen har i sitt 80. år hatt et aktivt arbeidsår. Jubileet ble markert med 2 spesielle 

arrangementer høsten 2014. «Gamle Fossumgutter» var invitert til mimrekveld og 15. oktober 

var ca. 40 stk. samlet på klubbhuset hvor god gammeldags lysbildeframvisning skapte stor 

stemning. Stor stemning var det også 31. oktober da nesten 50 nåværende og tidligere aktive 

fotballjenter var samlet til sin mimrekveld. 

Planene for utvidelsen av garasjebygget har også vært en gjenganger på årets styremøter. Etter 

råd fra byggesaksavdelingen i kommunen ble planene endret noe. Et eget separat bygg som 

skulle fungere som utstyrsbygg for fotballutstyr og dermed frigjøre garderoben som dekker det 

formålet nå, ble resultatet. I tillegg er det satt av et eget rom til materialforvalter og et mindre 

rom som bl.a. kan brukes for trenere / lagledere til f.eks. spillersamtaler samt base for 

speakertjenesten. Bygget ble påbegynt i september og ventes ferdig i mars. Kostnadsberegnet til 

kr. 520 000. Det er bevilget kr 174 000 fra spillemidlene og kr. 180 000 fra Skien kommune. I 

tillegg ble vi invitert til å søke Sparebankstiftelsen som besvarte søknaden med et tilskudd på kr. 

250 000! Resten av finansieringen dekkes av dugnad. Reisingen av bygget har vært satt bort til 

byggmester Lauritsen, mens alt innvendig utføres på dugnad.   

Hovedforeningen har fortsatt arbeidet med etablering av en lekeplass som en del av 

nærmiljøanlegget. Det ble sendt søknad til Gjensidigstiftelsen, DNB stiftelsen og Øvre Gjerpen 

lokalutvalg. Denne gangen fikk søknadene positive svar.  På vårt siste styremøte før jul dukket 
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representanter fra Gjensidigstiftelsen opp med en sjekk på kr. 500 000 og fra DNB stiftelsen kom 

det melding om et tilskudd på kr. 210 000. Lokalutvalget fulgte opp med kr. 5000. 

I år har vi gitt ut 2 utgaver av Fossumposten med informasjon om klubben til befolkningen i 

skolekretsen samt Mæla og Langårdsfeltet.   

Tradisjonelt har vi deltatt i borgertoget 17. mai med god oppslutning. Fotballgruppa er pt eneste 

aktive gruppe i foreningen og den idrettslige aktiviteten foregår i gruppas regi.   

Vår nære kontakt med Odds Ballklubb på anleggssiden har ført til at våre medlemmer har fått 

gratisbilletter til 2 av Odds hjemmekamper. 

 

Økonomi. 

Hovedforeningen baserer sin økonomi på offentlige tilskudd, medlemskontigent, leieinntekter på 

anlegget, eksternt og internt samt samarbeidsavtalen med Sparebank1 Telemark. 

I forbindelse med momsreglene som krever blant annet leieinntekter på anlegget, så leier 

fotballgruppa anlegget av hovedforeningen. Dette kompenseres tilbake i form av tilskudd fra 

hovedforeningen. 

Fotballgruppa må også på grunn av momsreglene blant annet ha reklameinntekter og 

arenareklamen tilfaller derfor fotballgruppa som også står for dette salget. 

Regnskapet for 2014 viser en omsetning på ca. 625 000 kroner og et positivt driftsresultat på ca. 

214 000 kroner.  Ved årsskiftet er lånet nå redusert til ca. 78 000 kroner, noe som reduserer 

renteutgiftene positivt i forhold til budsjett. 

Likviditeten er god, men hovedforeningen som har hovedansvaret for anlegget, er helt avhengig av 

at fotballgruppa klarer å opprettholde og helst øke arenareklamen slik at baneleien kan holdes på 

dagens nivå. Inntekter og utgifter mellom hovedforeningen og fotballgruppa fordeles og justeres i 

forhold til den økonomiske situasjonen.   

 

Anlegget. 

Vedlikeholdet av banen er i år utført av Nils Ytterbø,  Jan Erik Gundersen, Per Asle Aakre og 

Viktor Arvesen.  

Jan Helge Bergland, Svein Ingar Skilbred, Per Lauritsen og Per Ballestad  er også gode 

bidragsytere på anlegget.  

Arbeidsoppgavene på anlegget er fordelt blant medlemmene i banekomiteen og alt foregår på 

dugnad. Det samme gjelder vedlikeholdet av maskiner og utstyr. 

Gressbanen er vertikalskjært, toppdresset og ettersådd, samt gjødslet 3 ganger. Fangnettet rundt 

banen er nå frynsete og bør fornyes.  

Kunstgressbanen er holdt åpen hele vinteren og har stor bruk. Banen blir sloddet hver uke utenom 

vintersesongen. I tillegg er den harvet og overflaterenset. Vintersesongen medførte mye brøyting 

og med det blir det også brøytet ut mye gummigranulat. Ca. 5 tonn ble renset og lagt ut på banen 

igjen. Verdien på dette beløper seg til ca. 15 000 kroner. Bruk av duk til å legge snøen på for å ta 

vare på ganulatet er derfor en god løsning i denne sammenheng.  
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Kunstgressbanen har en fast leietaker i Skien Misjonskirke, men har en del sporadisk utleie. I 2014 

har bl.a. Telemark Fotballkrets, Storm og Gjerpen. I sommerferien benyttet Odd`rane kunstgresset 

2 dager i forbindelse med sin fotballskole samt 2 helger i oktober/november til sin eliteturnering. 

Nærmiljøanleggene kunne vært mere i bruk og bør nok markedsføres bedre. 

 

Barnehager i lokalmiljøet er ofte på besøk i sommerhalvåret og Venstøp skole har også brukt 

anlegget på sine idrettsdager. 

 

Huskomiteen. 

Det har i denne perioden ikke vært behov for noe større møtevirksomhet. Møtene som er 

avholdt har vært i forbindelse med planlegging av årsfest som det dessverre ikke ble noe av 

grunnet få påmeldte. 

Klubbhuset har hatt en totalvask innvendig. Dette ble gjort på dugnad. Det er også skiftet ut 

gardiner. Utvendig er det montert snøfangere og skiftet ødelagte vindskier. En del 

vedlikeholdsarbeider gjenstår og utvendig maling bør komme på arbeidslista. I 

garderobeavdelingen skal garderoben som er brukt til utstyrsrom tilbakeføres til formålet.  

Representasjon. 
Jan Helge Bergland og Viktor Arvesen representerte Fossum på Skien Idrettsråds årsmøte. 
Viktor Arvesen er koordinator for Skien Banemesterlaug og utgjør dermed en del av idrettsrådets 
styre. Han var også invitert av NFF til Tromsø for å fortelle om lauget samt hvordan Fossum 
drifter kunstgresset på vinterstid.  
Viktor Arvesen er anleggskontakt i Telemark fotballkrets. 
Nils Ytterbø og Viktor Arvesen har deltatt på anleggssamlinger. 
Morten Forsberg og Viktor Arvesen deltok på «støttespilleraften» med Sparebank1 Telemark. 
 
Utmerkelser. 
Jan Helge Bergland er tildelt foreningens innsatspris. 
  
Oppsummering.   
Hovedstyre fungerer som et overordnet ledd med hovedansvar for Fossum Arena og driften av 
dette. Økonomisk er det i hovedsak fotballgruppas aktivitet som bidrar til at vi klarer de 
økonomiske utfordringene. Imidlertid så er det hovedforeningen som er ansvarlig organ ut mot 
det offentlige, idrettskrets o.l. Det ligger muligheter for å gi andre tilbud enn fotballaktiviteten, 
men da må vi få med flere inn i tillitsmannsapparatet. 
Foreningen har mange støttespillere, noe som merkes når det er behov for hjelp 
Arbeidsåret har vært uproblematisk i og med at alle tillitsvalgte gjør en god jobb. Det var derfor 
naturlig å takke alle med en sosial avslutning på tampen av året. 
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Skien 03.03.2015 
 
Anne-Lene Lundsett Viktor Arvesen Trine Riis Groven Jan Helge Bergland 
 
Kristin Hoppestad Aarhus       Espen Nilsen  


