Årsberetning
2018

Fossum Idrettsforening

1.

TILLITSVALGTE

Styret:
Leder

Viktor Arvesen

Sekretær

Gro Nordbø Forsberg

Styremedlemmer

Per Anders Opdan
Gisle Wivilson
1 representatnt fra fotballgruppa

2.

MØTEVIRKSOMHET

Styret har hatt 3 styremøter, hvor 1 har vært fellesmøte med hovedstyret.

3.

MEDLEMMER

Antall medlemmer i utgangen av 2018:
Totalt aktive spillere: 301 (122 jenter, 179 gutter)
Antall familiemedlemskap (ikke aktive spillere): 57
Antall støttemedlemmer: 77
Antall æresmedlemmer: 4
Totalt antall medlemmer: 439
Dette viser en økning på 16 aktive spillere, men en nedgang på 10 i forhold til familiemedlemskap og
støttemedlemmer.

4.

AKTIVITET

Ved Teleidrettens festaften i januar var hovedstyret representert med Viktor Arvesen, Gisle Wivilson og
Gro Nordbø Forsberg.

På foreningens årsmøte i mars, ble det utnevnt 3 nye æresmedlemmer: Steinar Ballestad, Magne
Kittilsen og Jan Erik Gundersen. Alle med solid innsats for foreningen på 50-, 60- og 70-tallet. Dessverre
så døde Steinar Ballestad høsten 2018

.
Anette Hoppestad Hardli og Monica Døli tildelt innsatsprisen for deres store engasjement i foreningen.
Tone Kristoffersen fikk prisen «Årets Navn 2017» for sine mange år i damefotballen og som kretsmester
damer 7èr serien samme uke som hun fylt 50 år.

Om sosiale aktiviteter skal nevnes «Torsdagskaffen» på klubbhuset. 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.

Aktivitetsanlegget er fortsatt et populært samlingssted for de yngste, med besøk på både dag- og
kveldstid. Kunstgressanlegget blir også flittig benyttet til egenorganisert aktivitet.

Tradisjonelt har vi deltatt i Borgertoget 17. mai med god oppslutning.

Viktor Arvesen ble i høst kåret til «Årets Ildsjel» i Telemark for sin mangeårige innsats for idretten
nasjonalt, lokalt og spesielt for arbeidet han har lagt ned i Fossum. Som vinner var han også Telemark
idrettskrets sin kandidat til den nasjonale kåringen av Årets Ildsjel. Viktor endte opp som 1 av 5
nominerte hvilket medførte et eget arrangement med NRK på Fossum i begynnelsen av desember, der
det ble laget en presentasjon av Viktor. Stor oppslutning var med på å gi både Viktor og Fossum fin
oppmerksomhet fram mot den store idrettsgallaen i Stavanger, januar 2019.

Fotballgruppa er for tiden eneste aktive gruppe i foreningen og den idrettslige aktiviteten foregår i
gruppas regi. Om den sportslige aktiviteten viser vi til fotballgruppas beretning.

5.

ØKONOMI

Hovedforeningen baserer sin økonomi på offentlige tilskudd, lokale aktivitetsmidler (LAM),
medlemskontigent, leieinntekter på anlegget, eksternt og internt samt samarbeidsavtalen med
Sparebank1 Telemark.

Søknaden om tilskudd på 300 000 kroner til aktivitetsanlegget ble imøtekommet i 2017, men utbetalt i
2018. Tilskuddet er satt inn på egen anleggskonto jfr. vedtak på fjorårets årsmøte. I tillegg ble kr 200 000
av oppsamlet overskudd overført, slik at denne kontoen nå er på 1 mill. kroner. 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.

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 2018 viser en omsetning på 848 665 kroner og et positivt driftsresultat på 290
264 kroner. Dette skyldes de statlige spillemidlene som er forskuttert på tidligere regnskap. Til drift av
anlegget er det kjøpt inn nye 4 nye målbur og 2 stk 3èr-vant. Foreningen har ikke gjeld. 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.

6.

ANLEGG

På anlegget, som hovedforeningen har ansvaret for, fikk vi en travel vinter på kunstgressbanen med
usedvanlig mye snø. Likevel ble banen holdt oppe til trening og kamper hele tiden. For å klare dette er
banen blitt saltet, og det har gått med ca. 15-20 tonn salt. Vintersesongen medførte mye brøyting som
igjen gjør at det blir brøytet ut mye gummigranulat. All granulat 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. Banen har
også blitt sloddet hver uke, utenom vintersesongen, i tillegg til at den er harvet og overflaterenset. Når
snøen endelig forsvant, viste det seg at det var blitt mye isbrann på gressbanen. Med det tørre
sommerværet, så fikk vi ikke denne banen i god stand igjen. Her har vi en utfordring i 2019 siden vi er
helt avhengig av denne banen pga. den store aktiviteten. Rundt gressbanen er både stolper og nett
modne for utskifting. Dette vil medføre en betydelig utgift, anslått til ca. 350 000 kroner.
Kunstgressbanen har i år ikke hatt noen fast utleie. Venstøp skole og bruker anlegget på sine idrettsdager
i tillegg til at de har ukentlig aktivitet her, men også andre skoler bruker anlegget sporadisk. Det samme
gjelder barnehagene som også er hyppige gjester på anlegget.

Klubbhuset har behov for en større oppgradering både i klubbhuset og i garderobene. Klubbhuset leies
fortsatt ut til forskjellige arrangementer.

Vedlikeholdet av banen er i år utført av Nils Ytterbø og Viktor Arvesen. Gisle Wivilson har hatt ansvaret for
merkingen av gressbanen. En ressursgruppe som stepper inn når vi trenger ekstra hjelp er Torbjørn
Dyrendal, Per Asle Aakre, Jørgen Holm, Knut Inge Simonsen og Kent Inge Engvold. I tillegg har vi heldigvis
også mange andre som sier ja når vi trenger hjelp.
Solveig Enggrav har hatt ansvaret for utleie av klubbhuset.

7.

REPRESENTASJON

Viktor Arvesen og Gisle Wivilson 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 leder av anleggskomiteen i Telemark fotballkrets.
Nils Ytterbø, Gisle Wivilson og Viktor Arvesen har deltatt på anleggssamlinger.
Gisle Wivilson, Per Anders Opdan og Viktor Arvesen deltok på «Sponsortreff» med Sparebank1
Telemark.

8.

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 04.03.2018

Viktor Arvesen

Per Anders Opdan

Gro Nordbø Forsberg

Gisle Wivilson

