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1. TILLITSVALGTE 
Styret:  
Leder     Viktor Arvesen 
Sekretær   Kristin Hoppestad Aarhus 
Styremedlemmer  Per Anders Opdan 
    Gisle Wivilson 
    Thorstein Myhre 
    Carlos Rios -  representant fra fotballgruppa 
   

2.  MØTEVIRKSOMHET 
Styret har hatt 6 møter i hovedforeningen i 2021, mens noen saker er behandlet pr sms og 

mail. Noen av styremøtene er holdt på Teams pga. pandemien.  

 

3.  MEDLEMMER 
Antall medlemmer i utgangen av 2021:  
Totalt aktive spillere: 280 (170 gutter, 110 jenter) 
Antall medlemmer som har en rolle i klubben (trenere, lagledere): 62 
Antall støttemedlemmer: 77 
Antall æresmedlemmer: 6 
Totalt antall medlemmer: 425 
 
I tillegg har vi 68 medlemmer fra andre klubber (Gjerpen og Siljan) men de er ikke 
medlemmer hos oss. 
 

4.  AKTIVITET 

Foreningens årsmøte 9. mars måtte avholdes på teams pga pandemien med 24 
stemmeberettige som fulgte møte. Viktor Arvesen, Carlos Rios og Karianne Resare ledet 
møte fra Karianne`s kontor. Det delt ut følgende priser:  
«Innsatsprisen» gikk til Karianne Resare for hennes innsats i forhold til dameprosjektet. 
 «Årets navn» gikk til Frode Kvam for sitt arbeid med kvalitetsklubb.  
«Årets navn» gikk til Morten Forsberg for arbeide med å systematisere utstyrsbeholdningen. 
 

Året og aktiviteten har også dette året vært preget av pandemien med noe redusert 

aktivitet. Klubbhus og garderober har hatt mindre bruk /aktivitet, mens banene er holdt 

oppe for aktivitet hele året. 

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

og tippekonkurranser, måtte også ta noen coronapauser.  

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, men barnetog og borgertog ble avlyst også dette 

året.  Nasjonalsangen ble igjen sunget unisont kl 1300 der vi befant oss, enten på en fjelltopp 

eller ute på terrassen.   

2021 er det 50 år siden Fossum startet med damefotball og fotballgruppa hadde lagt opp til 

flere jubileumsarrangementer. Fossum Sparebank1 Cup måtte dessverre også dette året 

avlyses. Planlagte arrangementer på våren, ble utsatt til høsten. Det ble imidlertid mye 

positiv oppmerksomhet i forbindelse med jubileet. Mer om dette i fotballgruppas beretning. 

NFF har gitt ut en rapport om breddefotball hvor aktiviteten i Fossum er omtalt.     

Fotballgruppa er fortsatt 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, men tar med at på NFF Telemark sitt ting, ble Karianne Resare kåret til «Årets 

Navn» for 2020 og Marius Lien som «Årets Dommer». Vi gratulerer   

Planene om gang og sykkelvei forbi vårt anlegg er vedtatt, men nå er det bevilgninger som 

mangler for at det skal bli gjennomført. GS veien skal gå fra Petersborg til Opphaugen.  

 

 Vellykket fotballskole på Fossum med 150 jenter i alderen 6-13 år 

 

 



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.  

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

på 1,4 mill. kroner før årets avsetning. I det videre økonomiske arbeidet, må det årlig settes 

av midler til fornyelse av dette.  

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 2021 viser en omsetning på 840 046 kroner og et positivt 

driftsresultat på 323 001 kroner. Jubileumsåret for damefotballen er årsaken til 

omsetningsøkningen. 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 med trøblede 

værforhold som ga dårlige baneforhold et par uker. For å klare dette er banen blitt saltet, og 

det har gått med ca. 15-20 tonn salt. Alt 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. Kunstgressbanene nærmer seg tiden får utskifting av gresset, 

noe som var beregnet til 2023. De vedtatte arbeidene med klubbhuset gjør at vi må forsøke 

å vente med dette til 2025. Utviklingen av nye kustgresstyper og innfyll, tilsier at dette kan 

være fornuftig.  

Gressbanen er blitt vertikalskjært, dresset og gjødslet.  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. Kommunen 

har satt inn en ekstra robotklipper som har tatt seg av gressklippingen. Dette medførte en 

bedre jevnhet på gresset og 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 hatt utleie til Toppidrettsgymnaset, Odd BK kvinner og til Odd BK 

eliteturnering. 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. 

Den nye tribunen er blitt populær og oppleves som miljøskapende. På mange av kampene 

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

Skagerak Arena.  

Den store aktivitetsflaten er et yndig mål for rånere, noe som gjør at vi må sette opp 

sperregjerder for å stoppe dette. 

Hyggelig å registrere at Odd BK ønsker å bruke vår bane til sin eliteturnering samt at de ber 

oss om å være brøyteberedskap ifm deres hjemmekamper hvor det er fare for snø. 

Klubbhuset har behov for en større oppgradering og det er gjort vedtak om å gjennomføre 
dette i tillegg til en mindre utvidelse. Anleggsstart er satt til mai/juni 2022 og kostnadene er 
beregnet til 2,5 mill kroner.  
Garasjen har fått nye låsbare dører. Det utvendige HC toalettet er blitt pusset opp etter 
vannskadene som hadde vært der.  
Det er satt opp gatelys på adkomstveien. 
Klubbhuset leies fortsatt ut til forskjellige arrangementer, men pga pandemien har dette 
vært minimalt.  
Kiosken driftes av fotballgruppa. 
En utfordring er å få innarbeidet gode rutiner i forbindelse med vår egen bruk når det gjelder 
låsing, rydding og bruk av lys. De økte strømprisene blir en utfordring hvor alle brukerne må 
tenke strømsparing.  Miljøutfordringene må også tas på alvor. Søppel og granulatspredning 
er stikkord som brukere av anlegget jevnlig må konfronteres med. 
 
Vedlikeholdet av banen er i år utført av Nils Ytterbø og Viktor Arvesen. Gisle Wivilson holder 
et godt øye med garderobeavdelingen. En ressursgruppe som stepper inn når vi trenger 
ekstra hjelp er Glenn Døvik, Torbjørn Dyrendal og Jan Helge Bergland. 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 representerte Fossum IF på Skien Idrettsråds årsmøte på på IF Ørns klubbhus 
på Jarseng. 
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 - Brann 24.10.21 
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. Viktor 
Arvesen er tildelt Skien kommunes kulturpris for sitt arbeide for kvinnefotballen og idretten. 
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 08.03.2022 

 
 
Viktor Arvesen          Kristin Hoppestad Aarhus        Per Anders Opdan        
 
 
 
Gisle Wivilson        Thorstein Myhre      Carlos Rios 


