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Årsberetning 

Fossum Idrettsforening 
2015 

 

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:  Christine Ø Sivertsen 

Styremedlem:  Espen Nilsen (fotballgr) 

Styremedlem:  Jan-Helge Bergland (huskomitè) 

 

Styret har hatt 9 styremøter, hvor av 3 stk har vært fellesmøter med fotballstyret. Vi har avsatt 

møtetid hver måned, men ser an behovet for hvor ofte vi møtes.  

 

Medlemmer. 

Klubben har 470 medlemmer, og av disse er 280 registrert som aktive spillere. Vi holder på med 

overgang til nytt elektronisk medlemsregister etter krav fra Norges Idrettsforbund. Dette vil gi 

oss en god gjennomgang og et mer oppdatert medlemsregister. 

  

Aktivitet. 

 

Om sosiale aktiviteter skal nevnes «Mandagskaffen» på klubbhuset som Viktor dro i gang høsten 

2014. Hver mandag formiddag møtes ca. 15 stk. til hyggelig prat, litt quiz og noen 

tippekonkurranser. 

 

Planene for utvidelsen av garasjebygget ble endret til et utstyrsbygg for fotballaktiviteten med 

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 2014 og 

stod ferdig i mai 2015. Opprinnelig kostnadsberegnet til kr. 520 000, men endte opp med  

kr. 795 000. 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! Grunnet merkostnadene er det søkt om tilleggsbevilgninger fra både spillemidlene og 

Skien kommune. Reisingen av bygget har vært satt bort til byggmester Lauritsen, mens alt 

innvendig utføres på dugnad. Det er positiv innstilling på tilleggssøknadene og bygget vil derfor 

ikke medføre låneopptak eller bruk av egenkapital.  
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Hovedforeningen fikk rett før jul 2014 positive svar på søknadene fra både Gjensidigstiftelsen og 

DNB stiftelsen, med henholdsvis 500 000 kr og 210 000 kr til bruk på etablering av et 

aktivitetsanlegg som en del av nærmiljøanlegget på Fossum. Vinteren/våren ble brukt til å 

planlegge anlegget, og prosjektet ble kostnadsberegnet til 905 000 kr.  Valget falt på 

aktivitetsapparater fra Søve produkter på Ulefoss. Skyer ble engasjert til grunnarbeid, mens 

Grenland Hage og Landskap AS fikk oppdraget med montering av det største aktivitetsapparatet 

og støping av fallunderlaget. Resten av arbeidet ble utført på dugnad, ca. 560 t. Det er også søkt 

om tippemidler. Får vi innvilget denne søknaden vil anlegget ikke medføre bruk av egenkapital 

eller låneopptak. Aktivitetsanlegget har blitt godt mottatt av både klubbens medlemmer og 

besøkende. Det gjenstår noe arbeid med bl.a. etablering av plen rundt anlegget. Det må også 

vurderes å sette opp et gjerde rundt deler av anlegget. Det vil bli en offisiell åpning av anlegget i 

2016. Anlegget vil også bli omtalt i årsrapporten til Gjensidigstiftelsen. 

 

Fossumposten, med informasjon om klubben til befolkningen i skolekretsen samt Mæla og 

Langårdsfeltet, er ikke blitt delt ut i 2015.  

 

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

eneste aktive gruppen i foreningen, og den idrettslige aktiviteten foregår i gruppens regi.  

 

Om den sportslige aktiviteten viser vi til fotballgruppas årsberetning.  

 

Økonomi. 

Hovedforeningen baserer sin økonomi på offentlige tilskudd, lokale aktivitetsmidler, 

medlemskontingent, 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. Fotballgruppa må også på grunn av momsreglene 

blant annet ha reklameinntekter, og arenareklamen tilfaller derfor fotballgruppa som også står for 

dette salget. 

 

Likviditetsregnskapet for 2015 viser en omsetning på 501 753,- kroner og et positivt driftsresultat 

på 248 333,- kroner. Imidlertid ble det kommunale tilskuddet til kunstgressanlegget gitt som et 

forskudd på leie og skal skrives av i regnskapet. De formelle inntektstallene er da kr. 621 253,-. 

Med ordinær avskriving beløper utgiftssiden seg til kr. 461 615,72. Foreningen er når dette skrives 

gjeldfri. I det videre økonomiske arbeidet, må det nå årlig settes av midler til fornyelse av 

kunstgresset. Dersom anlegget får nødvendig vedlikehold og forsvarlig bruk, legges det opp til en 

utskifting i 2023. Kostnader for dette er beregnet til ca. 3 mill. kroner. Styret har et mål om å 

opparbeide en egenkapital på 1,2 mill. kroner til denne omleggingen. 
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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 gjødslet 3 ganger. Fangnettet rundt banen er nå frynsete og bør fornyes i 2016. 

Kunstgressbanen er holdt åpen gjennom hele vinteren og vært mye i bruk. For å klare dette er 

banen blitt saltet og det har gått med ca. 14 tonn salt. Banen har også blitt 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 granulatet er derfor en god løsning i denne sammenheng.  

 

Kunstgressbanen har hatt en fast leietaker i Skien Misjonskirke, men har også hatt en del 

sporadisk utleie. Vinteren 2015 har Storm leid banen og Odds jun.avd. har leid banen 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  

I år har vi tatt i bruk den gamle garderoben som de siste 5 årene har blitt benyttet som utstyrsbod. 

Feilen på dusjanlegget etter frostskaden i 2012 ble ikke utbedret på det tidspunktet, så rørlegger 

måtte tilkalles i år. Det er i tillegg byttet dører inn til garderobene. 

På grunn av fare for takras over inngangsrampa, ble det besluttet å montere snøfangere. Dette var 

en jobb som ble utført etter at taket var snøfritt i våres. 

I sommer ble gesimsen reparert etter å ha blitt påkjørt av anleggsmaskin under bygging av 

anlegget. I tillegg har løse fliser i garderobe mot nordvest blitt festet og fuget på nytt. Det er 

montert ny lampe med detektor på sørvegg.  

Det har ellers ikke vært behov for noen møter i huskomiteen. 
 

Representasjon. 

Viktor Arvesen og Anne-Lene Lundsett representerte Fossum IF på Skien Idrettsråds årsmøte. 
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Viktor Arvesen er koordinator for Skien Banemesterlaug og utgjør dermed en del av idrettsrådets 

styre.  

Viktor Arvesen er anleggskontakt i Telemark fotballkrets. 

Viktor Arvesen har deltatt på anleggssamlinger. 

Christine Ødegaard Sivertsen og Viktor Arvesen deltok på «støttespilleraften» med Sparebank1 

Telemark. 

 
Utmerkelser 

Kjetil Loen og Gro Nordbø er blitt tildelt klubbens innsatspris 

  

Oppsummering.   

Hovedstyret 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 slutten av året. 

 

 

   

Skien 08.03.2016 

 

Anne-Lene Lundsett Viktor Arvesen Trine Riis Groven Jan Helge Bergland 

 

Kristin Hoppestad Aarhus  Espen Nilsen Christine Ø Sivertsen 


