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1. TILLITSVALGTE 
 

Styret:  

Leder     Viktor Arvesen 

Sekretær   Anne Grethe Kringlåk 

Styremedlemmer  Per Anders Opdan 

    Gisle Wivilson 

    1 representant fra fotballgruppa 

   

2.  MØTEVIRKSOMHET 
 

Styret har hatt 7 møter i hovedforeningen i 2020. 

 

 

3.  MEDLEMMER 
 

Antall medlemmer i utgangen av 2020:  

Totalt aktive spillere: 320 (160 jenter, 160 gutter) 

Antall medlemmer som har en rolle i klubben (trenere, lagledere): 56 

Antall støttemedlemmer: 52 

Antall æresmedlemmer: 7 

Totalt antall medlemmer: 435 

 

Vi har 30 medlemmer fra andre klubber (Gjerpen og Siljan) men de er ikke medlemmer hos 

oss 

 

 



4.  AKTIVITET 

 

Foreningens årsmøte 11. mars ble innledet med besøk av Fotballkretsen nye daglige leder 

Gaute Brovold som overrakte flagg og plakat som bevis på at Fossum er godkjent som 

Kvalitetsklubb.       

 

 

 

 

Det delt ut følgende priser: 

Innsatsprisen: Martin Horrigmo for mangeårig innsats som trener og lagleder i fotballgruppa. 

Årets Navn: Carina Aas for sitt arbeide med damelaget som førte til opprykk til 2. divisjon.  

 



Æresmedlemmer: Kveldens høydepunkt var da Mette Arvesen, Magne Thommesen og Tony Døvik ble 

utnevnt til æresmedlemmer for stor innsats og mangeårig engasjement i Fossum.  

 

,, 

 

Andre æresmedlemmer er Magne Kittilsen, Jan Erik Gundersen, Mette Arvesen og Viktor Arvesen. 

Året og aktiviteten hadde så vidt kommet i gang da pandemien rammet oss alle. Klubbhus og baner ble 

stengt periodevis og begrensninger innført når det gjaldt trening og kamper. 

 «Torsdagskaffen» på klubbhuset som hver uke samlet ca. 15-25 stk. til hyggelig prat, litt quiz og  

tippekonkurranser måtte ta pause ut april. Imidlertid ble situasjonen slik at «gjengen» kunne bli med på 

dugnad for å sette opp tribunen som de hadde lovet å hjelpe til med. På den måten ble kontakten 

opprettholdt for en del av gruppa. I slutten av august kunne samlingene starte opp igjen, men i slutten 

av november ble det stans igjen.  

Aktivitetsanlegget er fortsatt et populært samlingssted for de yngste, med besøk på både dag- og 

kveldstid. Kunstgressanlegget blir også flittig benyttet til egenorganisert aktivitet.  

17. mai ble flagget heist på Fossum Arena. Barnetog og borgertog ble avlyst, så da toget vi hver for oss 

eller med god avstand til familie og venner. Kl 1300 sang vi nasjonalsangen der vi befant oss, enten på 

en fjelltopp eller ute på terrassen.   



28. mai ble den nye aktivitetsflaten offisielt åpnet med elever fra Venstøp skole, politisk leder av 

hovedutvalget for kultur og idrett Odin A. Bohmann, leder av lokalutvalget Berit Moen   og Jan Terje 

Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark. 

 

 

Fotballgruppa er for tiden eneste aktive gruppe i foreningen og den idrettslige aktiviteten foregår i 

gruppas regi. Aktiviteten er opprettholdt etter de regler som ble pålagt og smittevernsreglene er godt 

ivaretatt. Om den sportslige aktiviteten viser vi til fotballgruppas beretning.  

Planarbeide med gang og sykkelvei forbi vårt anlegg pågår. Denne vil gå fra Petersborg til Opphaugen. 

Viktor holdes oppdatert om planene. 

 

5.  ØKONOMI 
 

Hovedforeningen baserer sin økonomi på offentlige tilskudd, lokale aktivitetsmidler (LAM), 

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

Sparebank1 Telemark.  

Idrettsforeningen er registrert som mva. klubb.  

I november 2019 ble planene om asfaltering av grusbanen til aktivitetsanlegg gjennomført og i 

juni 2020 fikk vi positivt svar på søknaden om momsrefusjon. Refusjon på kr 210 00 gjør at 

anlegget ble gjennomført uten at kapitalen ble redusert.  



Posteringskontoen hvor det skal settes av min kr100 000 til fornyelse av kunstgresset, er nå på 

1,2 mill. kroner før årets avsetning. I det videre økonomiske arbeidet, må det årlig settes av 

midler til fornyelse av dette. 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. 

Kontoen er en god trygghet å ha. Eksempelvis når vi bestemte bygging av tribunen som var 

kostnadsberegnet til ca kr. 75 000.   

Løvenskiold Fossum har dekket utgifter til terrassebordene som ble brukt  til tribunen samt 

maling til garasje og utstyrsbygget. 

Lokalutvalget har bevilget kr 20 000 til aktivitetene vår.  

Fylkesmannen har bevilget kr 15 000 til «Torsdagskaffen»   

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 2020 viser en omsetning på 638 033 kroner og et positivt driftsresultat 

på 142 963 kroner.  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 vinter på kunstgressbanen uten 

de store snøproblemene. Banene var i perioder stengt pga pandemien, men måtte likevel 

vedlikeholdes på vanlig måte. For å klare dette er banen blitt saltet, og det har gått med ca. 15-

20 tonn salt. All granulat som ble brøytet ut er lagt ut på banen igjen. Asfalten som ble lagt på 

aktivitetsanlegget, gjør det lettere å samle opp granulatet. Banen har også blitt sloddet hver 

uke, utenom vintersesongen, i tillegg til at den er harvet, dyprenset og overflaterenset. 

Gressbanen er i år blitt vertikalskjært, dresset og etter sådd. Banen har også blitt gjødslet godt.  

Vi må arbeide videre med en ytterligere kvalitetsheving av denne banen fordi vi er helt 

avhengig av denne banen pga. den store aktiviteten.  Rundt gressbanen er både stolper og nett 



modne for utskifting. Fotballgruppa ønsker lys på gressbanen slik at behovet for treningstid kan 

dekkes på høsten. Dette vil medføre en betydelig utgift, anslått til ca. 450 000 kroner. 

Gressbanen er også i år hatt robotklipper som har tatt seg av gressklippingen. Dette har fungert 

fint takket være at lagene har vært flinke til å ta målburene ut av banen etter bruk. Kommunen 

har tatt alle kostnader i forbindelse med dette. 

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. 

 

Ny tribune er satt opp på dugnad av deltakere på «Torsdagskaffen». Et populært tilskudd til 

anlegget vårt og som er med på å skape miljø blant supporterne. På mange av kampene som vi 

kunne gjennomføre, kunne vi skryte av fulle tribuner i motsetning til situasjonen på Skagerak 

Arena. Tribunene har kapasitet til max 160 tilskuere og kostet 51 000 kroner.  

 

 

 

 

Klubbhuset har behov for en større oppgradering. Garasje og utstyrsbygg er blitt vasket og malt 

med god hjelp fra «Torsdagskaffen» og noen få foreldre. Klubbhuset leies fortsatt ut til 

forskjellige arrangementer, men pga pandemien har dette vært minimalt.  



En utfordring er å få innarbeidet gode rutiner i forbindelse med vår egen bruk når det gjelder 

låsing, rydding og bruk av lys. Miljøutfordringene må vi ta på alvor. Søppel, strøm og 

granulatspredning er stikkord som må bli tatt opp på spiller- og foreldremøter kommende 

sesong. 

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 Glenn Døvik, Torbjørn Dyrendal. 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 på 

Skagerak Arena. 

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

Viktor Arvesen er leder av anleggskomiteen i NFF Telemark. 

Viktor Arvesen deltok på Sparebank1`s sponsortreff ifm Odd`s hjemmekamp 31.10.20 

Nils Ytterbø, Gisle Wivilson og Viktor Arvesen har deltatt på anleggssamlinger. 

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 09.03.2021 

 
Viktor Arvesen          Anne Grethe Kringlåk                 Per Anders Opdan                     Gisle Wivilson 


