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Årsberetning 

Fossum Idrettsforening 
2016 

 

Styret. 

Foreningens hovedstyre har i perioden bestått av følgende: 

Leder:   Viktor Arvesen 

Sekretær:  Gro Nordbø Forsberg  

Styremedlem:  Trine Riis Groven 

Styremedlem:  1 representant fra fotballgruppa 

 

Styret har hatt 6 styremøter, hvor av 2 stk har vært fellesmøter med fotballstyret.  

 

Medlemmer. 

Klubben har 505 medlemmer. Av disse er 252 aktive og 253 støttemedlemmer. 

  

Aktivitet. 

 

Om sosiale aktiviteter skal nevnes «Mandagskaffen» på klubbhuset som nå er skiftet til 

«Torsdagskaffen». Hver uke møtes ca. 15-25 stk. til hyggelig prat, litt quiz og noen 

tippekonkurranser. Enkelte torsdager inviteres gjester til uformelle foredrag / info om aktuelle 

temaer. 

 

På anlegget som hovedforeningen har ansvaret for, har vi fått satt opp master og fangnett langs 

hovedbanen mot nord. Kostnadsoverslaget beløp seg til ca. 150 000 kroner, men en søknad til 

Sparebankstiftelsen resulterte i et tilskudd på kr. 75 000 og med god dugnadsinnsats kom vi 

økonomisk i land uten særlig bruk av egenkapitalen. 

 

Aktivitetsanlegget hadde sin offisielle åpning 1. juni med besøk av ordfører, representanter fra 

idrettskretsen og idrettsrådet. Barnehagene i lokalmiljøet var invitert og det ble servert pølser og 

saft, kaffe og kaker.  Lokalpressen ga en fin dekning om anlegget og åpningen samt at anlegget 

også er omtalt i årsrapporten til Gjensidigstiftelsen.  

 

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

Langårdsfeltet, er ikke blitt delt ut i 2016.  

 

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.  
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Om den sportslige aktiviteten viser vi til fotballgruppas beretning.  

. 

Økonomi. 

Hovedforeningen baserer sin økonomi på offentlige tilskudd, lokale aktivitetsmidler, 

medlemskontigent, leieinntekter på anlegget, eksternt og internt, samt samarbeidsavtalen med 

Sparebank1 Telemark.  

Økte kostnader i forbindelse med det nye utstyrsbygget, ble det søkt om tilleggsbevilgninger både 

fra de statlige spillemidlene og de kommunale anleggsmidlene. Positiv behandling resulterte i 

tilskudd på 92 000 kroner fra spillemidlene og 46 000 kroner fra kommunen. Det er søkt om 

tilskudd på 300 000 kroner til aktivitetsanlegget, men den nådde ikke opp på prioriteringen denne 

gangen, men ventes imøtekommet i 2017. 

 

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 2016 viser en omsetning på 831 563 kroner og et positivt driftsresultat 

på 317 234 kroner. Foreningen har ikke gjeld. I det videre økonomiske arbeidet, må det 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 og 

med det forventede tilskuddet til aktivitetsanlegget, bør vi i løpet av 2017 ha satt av 800 000 

kroner. 

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

at fotballgruppa klarer å opprettholde og helst øke inntektene på 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, Per Asle Aakre, Jørgen Holm og Viktor 

Arvesen. Glenn Døvik, Gisle Wivilson, 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 har i 2016 ikke hatt 

noen spesielle vedlikeholdsarbeider utover klipp og gjødsling. Fangnettet rundt banen er nå 

frynsete og bør fornyes. 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 
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medførte mye brøyting og med det blir det også brøytet ut mye gummigranulat. All granulaten blir 

lagt ut på banen igjen. Bruk av duk til å legge snøen på for å ta vare på granulatet er derfor en god 

løsning i denne sammenheng. I tillegg er det tilført 4 tonn ny granulat.  

 

Kunstgressbanen har hatt sporadisk utleie. Odds jun.avd. har leid banen 2 helger i 

oktober/november til sin eliteturnering. Venstøp skole har også brukt anlegget på sine idrettsdager 

Det nye aktivitetsanlegget har blitt et populært tilbud. Vi får mange positive tilbakemeldinger om 

aktivitetsanlegget og barnehager fra hele byen benytter seg av dette. De andre nærmiljøanleggene 

kunne vært mere i bruk. 

 

Klubbhus og garderober har mye bruk og det er nå behov for en større rehabilitering. Klubbhuset 

leies fortsatt ut til forskjellige arrangementer.   

 
Representasjon. 

Viktor Arvesen og Ingrid Jensen Vogsland representerte Fossum IF på Skien Idrettsråds årsmøte. 

Viktor Arvesen er leder for Skien Banemesterlaug og utgjør dermed en del av idrettsrådets styre.  

Viktor Arvesen er medlem av anleggskomiteen i Telemark fotballkrets. 

Nils Ytterbø og Viktor Arvesen har deltatt på anleggssamlinger. 

Cristine Ødegård Sivertsen og Viktor Arvesen deltok på «støttespilleraften» med Sparebank1 

Telemark. 

Mette og Viktor Arvesen deltok på «gavefesten» til Sparebank1 Telemark 

 

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. Vi retter derfor 

en stor takk til alle som bidrar til å skape gode opplevelser i foreningen. 

 

 

   

     Skien 01.03.2017 

 

  Viktor Arvesen Trine Riis Groven  Gro Nordbø Forsberg 

 




