Protokoll til styremøte for Austrått idrettslag

Protokoll fra årsmøte i Austrått IL 19.03.2017
Årsmøte ble avholdt i klubbensklubbhuset ved Austråtthallen.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Her må det stå hvor mange med stemmerett som var tilstede ved starten av årsmøtet. Regler om
stemmerett følger av lovnormens § 6. Dersom det er ansatte som møter og som ber om talerett,
kan det godkjennes av årsmøtet under denne saken.
Det var 16 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. Fra og med sak 7.4 var det 15
stemmeberettigede. Fra og med sak 7.5 var det 14 stemmeberettigede.
Følgende hadde ordet i saken: ingen kommentarer

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

Sak 2. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Innstilling:
Arvid Karlsen (ordstyrer) og Helene Waage (referent). Medlemmer til å signere protokollen velges
direkte i årsmøtet.
Vedtak:
Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble Arvid Karslen enstemming valgt.
Som referent ble Helene Kyllesø Waage enstemming valgt.
Til å underskrive protokollen ble Kjetil Fossum og Sigve Espeland enstemming vedtatt.
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Sak 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Her må det stå om innkallingen til årsmøtet godkjennes og om saklisten godkjennes. Eventuelle
tillegg til saklisten må føres inn her. Endringer i saklisten kan kun gjøres under denne saken på
årsmøtet. Se forøvrig lovnormens § 13 om krav til innkalling, vedtaksførhet osv.
Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal dirigeres, hvor lang taletid man har og
hvordan forslag skal legges frem.
Innstilling: Innkallingen som er sendt til alle medlemmer anbefales godkjent.
Denne sakslisten, som tidligere er sendt ut til alle medlemmer, anbefales godkjent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen og sakliste
Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (legges ut senest på årsmøtedagen)
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Styre- og varamedlemmer
c) Revisorer
d) Valgkomite
Behandle forslag og saker:
a) Drift av AIL uten et eventuelt fullverdig styre (utgår om alle nødv. roller fylles under
valg)
b) Forslag til styringsmodell etter vedtatte budsjetter
c) Forslag til fordeling av inntekter (inkl. sponsorer)
d) Forslag til endring av kontingent ihht. veilledning fra NIF
e) Forandre fordelingsnøkkel på midler som tildeles uten medlemsantall
Fastsette medlemskontingent
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan
a) Nedleggelse av fotballgruppen i AIL Saken er trukket

NIF v/Edvin Hoel påpekte at AIL i henhold til vedtak i 2016 skal ha statsautorisert revisor. Videre
påpekte Hoel at AIL skal ha kontrollkomite. Kjartan Tobiassen informerte om at AIL pr. i dag har to
valgte revisorer. AIL har ikke kontrollkomite. Kommentarene fra Hol tas til etterretning.
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Forslag til forretningsorden:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte referenten.
3. Ingen representant, med unntak av sitende styremedlemmer, gis rett til ordet mer enn 3
ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første
gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens
navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.Tidligere forslag kan ikke trekkes
tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall
stemmer for og imot.
Følgende hadde ordet i saken: ingen kommentarer
Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger
Har klubben grupper skal disse inngå i hele idrettslagets årsberetning
Innstilling:
Årsberetningen for 2016, som er sendt ut i forkant av årsmøtet til alle medlemmer, anbefales
godkjent.
Følgende hadde ordet i saken: Tore Nedregaard, Kjartan Tobiassen, NIF v/Edvin Hoel
Tore Nedregaard kommenterte at dette var en bra årsberetnng. Nedregaard påpekte at det
fastslås høyt frafall jenter i årsberetningen og stilte spørsmål om AIL har iverksatt tiltak for å
forebygge/stanse denne utviklingen. Kjartan Tobiassen kommenterte at styret ikke har hatt
kapasitet til å sette fokus på det.
NIF v/Hoel kommenterte at årsberetningen er veldig bra. Den gir et godt innblikk i klubbens
aktiviteter. Hol påpekte at styret ikke har undertegnet årsberetningen. Tas til etterretning.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Vedtatt av styre i Austrått idrettslag xx.xx.xxx

Side 3 av 12

Protokoll til styremøte for Austrått idrettslag
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også
revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om
regnskap, revisjon, budsjett mv.
Innstilling: Regnskapet for 2016 med tilhørende vedlegg, som er utsendt til alle medlemmer i
forkant av årsmøtet og som er fremvist under årsmøtet, anbefales godkjent.
Følgende hadde ordet i saken: Tore Nedregaard, Andreas Holst, Kenneth (Bokholderiet Hinna),
Sylvi Moland Johansen, Dag Andre Bogstrand, Kjetil Fossum, Kjartan Tobiassen, NIF v/Edvin Hoel.
Andreas Holst stilte spørsmål om hvorvidt diverse utstyr som baller, drakter, kiosk mv. skal tas
med i varelager. Kenneth påpekte at denne type utstyr ikke skal i regnskapet dersom det ikke har
noen verdi utad. Forslag fra Sylvi Moland Johansen om at hver gruppe teller opp sitt varelager og
at det tas det inn neste år, da dette ikke er tilstrekkelig dokumentert til å ta med i regnskapet for
2016.
Holst stilte spørsmål ved kostnad ved Superinvite. Og styremedlemmene forklarte nærmere
hvilke kostnader dette medfører og hvem som betaler dette.
Dag Andre Bogstrand gjennomgikk revisjonsrapporten og anbefalte at regnskapet godkjennes.
Bogstrand påpekte at AIL fortsatt opererer med privatøkonomi. Bogstrand påpekte at alle må
følge ny ordning med innbetalinger. Superinvite er et bra system for å unngå privatøkonomi.
NIF V/Hole påpekte at begge revisorer må undertegne revisjonsrapporten. Tas til etterretning.
Vedtak: Regnskapet for 2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Behandle forslag og saker
Sak 7.1. Drift av AIL uten et fullverdig hovedstyre
Beskrivelse av sak:
Dersom det lykkes årsmøte for 2016 å få valgt inn et nytt hovedstyre trekkes dette forslaget og
skal ikke stemmes over.
Dersom det ikke lykkes å få valgt et nytt hovedstyret foreslås det følgende for å sikre videre drift
av AIL og gi et tilbud for barn og unge i Austrått idrettslag:
-

Interim/midlertidig styre eller revisor, tildeles oppdrag med å finne og ansette en daglig leder
Finansiering av ny daglig leder dekkes inn ved å øke medlems kontingent fra kr 1.100.- til kr
2.500.- for å sikre lønn og andre ytelser til daglig leder.
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Dersom forslag nedstemmes i årsmøtet danner flertallet av de negative stemmene et interim
styre som får ansvar for videre drift av AIL.
Begrunnelse:
De senere årene har det vært vanskelig å finne frivillige foreldre til å ta ansvar som tillitsvalgte for
styrearbeid i Austrått Idrettslag.
Følgende hadde ordet i saken: NIF v/Edvin Hol, Henning Berge, Sigve Espeland, Olav Flaten,
Kjartan Tobiassen
NIF v/Hoel påpekte at begrepet interim/midlertidig styre ikke finnes i norsk idrett. Disse
begrepene skal ikke brukes. Hoel påpekte videre at revisor ikke skal ha oppdrag med å finne
daglig leder. Dersom det ikke blir valgt nytt styre, sitter nåværende til det blir valgt nytt.
Forslag til vedtak: Forslaget utgår. Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 7.2. Forslag til styringsmodell etter vedtatte budsjetter
Beskrivelse av sak:
Driftsmodellen som benyttes i dag er som følger:
Det sittende styret sørger for å få inn budsjetter fra hver avdeling, budsjetterer selv for
administrasjonen, og får disse vedtatt i årsmøte.
Ved større avvik fra vedtatt budsjett, dvs. +- 10% skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for
å vedta nytt revidert budsjett.
Følgende hadde ordet i saken: Kjetil Fossum, Henning Berge, Sigve Espeland, Andreas Holst,
Kjartan Tobiassen, NIF v/Edvin Hol
Det ble stilt spørsmål om hva som er hensikten med dette forslaget. Henning Berge informerte
om at det erfaringsvis har vært for store avvik fra vedtatt budsjett og for dårlig kommunikasjon
mellom styret og enkelte avdelinger. Dette vedtaket skal sørge for at styret/avdelingene samles
når det oppstår avvik. Det ble videre stilt spørsmål ved om 10% er for lavt, da det kan innebære
mange møter.
Henning Berge informerte om at dette er et grunnprisipp ifølge NIF.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer for og 2 stemmer mot.
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Sak 7.3. Forslag til fordeling av inntekter
Beskrivelse av sak:
Som det kommer frem av tabellen under så er det 20 inntektskontoer, der forslagstiller (Henning
Berge) foreslår at 9 av disse benytter fordelingsnøkkelen og de resterende tilfaller gruppene.
Inntektene fordeles som beskrevet i tabell under, det er derimot et unntak når det gjelder
Sponsor og reklame
1. Styrets leder skal signere alle sponsor avtaler i AIL
2. Det enkelte gruppene kan ikke forplikte AIL styret eller andre grupper ved signering av
sponsor avtale. (Eksempel: Sponsoravtale med en bank vil normalt medføre at klubben
må skifte bank, osv. En slik avtale skal forhandles frem av hovedstyret og komme alle
medlemmer til gode, ikke bare en gruppe)
DRIFTSINNTEKTER
Salg utenfor avgiftsområdet
3210 - Medlemskontingent
3211 - Treningsavgift
3212 - Egenandel treningsleirer og turneringer
3213 - Spillerlisens
3215 - FFO
3216 - Fotballskolen
3231 - Startkontingent egen turnering
3250 - Salg kiosk
3254 - Enjoy
3270 - Dugnad
3275 - Sponsor og reklame
3281 - Andre gaver og bidrag

Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
Kreves inn av gruppen som trenger treningsavgift
Kreves inn av den enkelte gruppe
Kreves inn av den enkelte gruppe
Kreves inn av gruppa som drifter FFO
Kreves inn av gruppa som drifter Fotballskolen
Kreves inn av den enkelte gruppe
Resultatet tilhører den gruppen som har dugnaden
Tilfaller gruppen som arbeider dugnad
Tilfaller gruppen som arbeider dugnad
Tilfaller gruppen som skaffer sponsorene
Kreves inn av den enkelte gruppe

Sum Salg utenfor avgiftsområdet
Andre inntekter

Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
3322 - Driftstilskudd Idrettsorganisasjoner Sandnes Kommu Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
3323 - Bingo
Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
3324 - Mva kompensasjon
Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
3325 - Gaver/fond/stipend
Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
3333 - Overføring til avdelinger
Fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen
3900 - Annen driftsrelatert inntekt
3320 - Grasrotandelen (Norsk Tipping
3321 - LAM

Sum Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

Begrunnelse:
Sørge for at alle grupper jobber med sponsorer.
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Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Sunde, Tore Nedregaard, Andreas Holst, Sigve Espeland,
Henning Berge, Kjartan Tobiassen, NIF v/Edvin Hol.
Det ble stilt spørsmål om det er nødvendig at styrets leder skal signere alle sponsoravtaler.
NIF v/Edvin Hol informerte om at styret skal inngå alle sponsoravtaler uansett beløp, da styret
står ansvarlig for avtalene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 7.4. Forslag til endring av kontingent ihht. veilledning fra NIF
Beskrivelse av sak:
NIF anbefaler at medlemskontingenten holdes lav i idrettslag. De anbefaler en kontingent på
minimum kr. 100,- per medlem per år.
Forslag: Hvert medlem betaler medlemskontingent (ihht. Lovnorm fra NIF) for medlemskapet i
Austrått IL. Inntektene som er nødvendige for å drifte de forskjellige idrettene kan variere.
Resterende beløp som er nødvendig faktureres som treningsavgift. Denne bør være behovsprøvd
og aldersbestemt.
Gruppene får mandat til å fastsette treningsavgiften (-ene) til det enkelte medlem, men med
følgende begrensning for barn opp til året de fyller 16 år.
6 – 12 år – maks. kr. 1000,- per kalenderår
13 – 16 pr – maks kr. 3000,- per kalenderår
Begrunnelse:
1. Forslaget følger anbefalingene fra NIF. Det fører også til at terskelen for å bli medlem er
lavere.
2. Gruppene får på denne måten anledning til å fakturere sine aktive spillere det som er
nødvendig for å drifte idrettsgruppen.
3. Dette kan føre til at idrettsgruppenes motivasjon til å arbeide med sponsorer øker, da
sponsorinntekter vil være med på å holde treningsavgiften så lav som mulig.
4. Dette er en bedre og mer rettferdig måte for hvert enkelt medlem, da kostnadene for
klubben varierer mye mellom de enkelte lag.
Utgiftene for medlemmene eller foresatte kan på denne måten fordeles på flere faktura til ulikt
tidspunkt. For eksempel. Medlemskontingent i januar og treningsavgift i april. Dette er noe
gruppen selv må avgjøre.
Følgende hadde ordet i saken: Sigve Espeland, Lilly Sirevåg, Tore Nedregaard, Bjørn Sunde, Sylvi
Moland Johansen, Andreas Holst, Kjetil Fossum, Olav Flaten, Kjartan Tobiassen, NIF v/Edvin Hoel,
Lasse Strusshamn, Hege Rolstad Skjæveland
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NIF v/Hol kommenterte at dette er en grei formulering. Hol presiserte at medlemkontingent skal
vedtas i årsmøtet. Treningsavgiften vedtas i de enkelte avdelinger og fastsettes ut i fra hvor dyrt
det er å drive den enkelte avdeling. Hol påpekte at det skal stemmes over forslagene som
foreligger. Årsmøtet kan vedta at det vi bestemmer I årsmøte kan gjelde for neste år.
Det ble reist spørsmål om det skal være et tak i de tilfeller et medlem er med i to eller flere
idretter. Flere uttrykte bekymring for dette vedtaket og påpekte urimeligheten i at en 6-åring skal
betale det samme som en 12-åring. Kjartan opplyste om at dette gjelder omlag 60 medlemmer.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for og 4 stemmer mot.

Sak 7.5. Forandre fordelingsnøkkel på midler som tildeles uten medlemsantall. grasrot,
momskomensasjon og bingo
Beskrivelse av sak:
Fotballen foreslår å forandre fordelingsnøkkel der fotball får 70% av midler som ikke er
medlemstildelt. Som feks Grasrot, momskomp, bingo.
Begrunnelse:
Dette pga fotballen har utgifter på anlegget som de andre gruppen ikke har.
1.
2.
3.
4.

Klipping av baner
Merking av baner
Kjøpe mål, nett, hjul osv
Innbytterskur

Følgende hadde ordet i saken: Einar Ramsland, Kjetil Fossum, Kjartan Tobiassen, Sigve Espeland,
Andreas Holst, Bjørn Sunde, Sylvi Moland Johansen, Tore Nedregaard, Olav Flaten, NIF v/Edvin
Hol
Kjartan Tobiassen informerte om at fordelingsnøkkelen i dag gir fotballen ca. 60% av alle
inntekter.
Flere stilte spørsmål om begrunnelsen for forslaget.
Andreas Holst påpekte at dersom momskompensasjon er tildelt i forhold til hvilken avdeling som
har gjort innkjøp, bør kompensasjonen fordeles til den avdelingen som har gjort innkjøpet.
NIF v/Hoel informerte om at momskompensasjon er basert på driftsregnskapet.
Det ble påpekt at dette vil innebære mye administrasjon.
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt, 2 stemmer for og 12 stemmer mot.
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Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Innstilling: Innstillingen er avhengig av utfallet av sak 7.4.
Forslaget fra styret er at kontingenten for 2017 beholdes som vedtatt i 2015, dvs. at
medlemskontingenten for 2017 fastsettes til 1100/1600,- (barn/senior) og kr. 100,- for
medlemmer som ikke er aktive i en idrett.
Forslaget for fakturering av medlemskontingent for 2018, er at medlemskontingenten settes til kr.
100,- eller kr. 200,-.
Følgende hadde ordet i saken: Dag Andre Bogstrand, NIF v/Edvin Hol, Olav Flaten, Henning
Berge, Bjørn Sunde
Dag Andre Bogstrand påpekte at forslaget ikke omfatter avgift for støtemedlemmer.
NIF v/Hol påpekte at støttemedlem ikke er et begrep som eksisterer i norsk idrett.
Inngangbilletten for medlemskap i et idrettslag er medlemsavgiften og den skal være lik for alle.
Den skal ikke differensieres. Treningsavgiften kommer i tillegg. Minimumsbeløpet på kr. 100 er
satt av departementet og er et krav for at en organisasjon skal være stønadsberettiget.
Forslag om å øke medlemsavgiften til kr. 200,-. Det ble stemt over alternativene 100 eller 200
kroner.
Vedtak: Medlemsavgiften ble fastsatt til kr. 200. Av de stemmeberettigede stemte 8 medlemmer
for kr. 200 og 4 medlemmer stemte for kr. 200.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett
Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Se forøvrig
lovnormens § 12 vedrørende budsjett.
Innstilling:
Budsjettet for 2016, som er utarbeidet av gruppene og hovedstyret, anbefales godkjent.
Følgende hadde ordet i saken: ingen kommentarer
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Under dette punktet behandles blant annet hvilke undergrupper idrettslaget skal ha. Idrettslagets
interne organisasjon, lovfestede organer og andre interne organer behandles her. (Eks:
hyttekomité, foreldregruppe, velferdskomité og lignende. Det er styret som legger frem forslag til
revidert organisasjonsplan.)
Innstilling:
Beholde eksisterende organisasjonsplan, som per 2016.
Følgende hadde ordet i saken: Olav Flaten, NIF v/Edvin Hol
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 13 stemmer for og 1 stemme mot.

Sak 6. Valg (utsatt til siste sak på agenda)
Se lovnormens § 16 om gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og
valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-8. Det kan gjerne oppgis at de ulike er valgt for en periode fram
til neste årsmøte eller for den tid som loven fastsetter.

Følgende personer meldte seg som kandidater under årsmøtet.
Styremedlem Volleyball
Bjørn Sunde
Nestleder
Olav Flaten
Revisor
Karl Johnny Braut
Leder valgkomite
Henning Berge
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Innstilling:
Komiteens innstillinger til kandidater velges inn til hovedstyret og at styret får mandat til å fylle
øvrige roller i styret.
Følgende hadde ordet i saken: NIF v/Edvin Hoel, Olav Flaten, Kjartan Tobiassen, Henning Berge,
Tore Nedregaard, Kjetil Fossum.
NIF v/Hol påpekte at det er ingen kvinner i styret, jf vår egen vedtatte lov § 15. Dette må følges
opp. Hoel påpekte videre at valget skal være siste post på programmet. Dersom vi ikke får vedtatt
fullt styre, må sittende styre fortsette frem til nytt styre er valgt.
Olav Flaten stilte spørsmål om varamedlem har møterett eller møteplikt. Kjartan Tobiassen
informerte om at praksis i AIL er at vara kun inviteres ved frafall. NIF v/Hol påpekte at idrettslaget
kan vedta dette som intern ordning.
Olav Flaten stilte videre spørsmål om nestleder kan velges inn i styret for 1 år. NIF v/Hoeel
påpekte at det er anledning til det, så sant det nedfelles som intern bestemmelse i
organisasjonsplan. Hoel påpekte videre at styret skal godkjennes for hvert år. Hoel påpekte at
valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer.
Leder for valgkomite i dette møtet. Styret får mandate til å finne øvrige kandidater til
valgkomiteen. Styret velger kasserer og sekretær når de konstituerer seg, jf. note 14 siste setning.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Leder, nestleder, varamedlemmer, revisorer og leder for
valgkomiteer er valgt for ett år. Øvrige styremedlemmer er valgt for 2 år.
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Austrått Idrettslag
«Flest mulig lengst mulig»

Til årsmøte 19.03.2017
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2 STYRETS SAMMENSETNING
Styret 2016/2017
Leder

Kjartan Tobiassen

Nestleder

Astrid Myklatun

Kasserer

Henning Berge

Styremedlem Fotball

Øistein Malmin

Styremedlem Håndball

-

Styremedlem Volleyball

Helene Waage

Styremedlem Inline

Sigve Espedal

Varamedlem Fotball

Kristine Robberstad

Varamedlem Håndball

-

Varamedlem Volleyball

Arild Jørgensen

Revisor

Dag Andre Bogstrand

Revisor

Karl Johnny Braut

Valgkomitee

Arvid Karlsen

Valgkomitee

Hege Rolstad Skjæveland

Trakk seg før sommeren 2016

Fra okt. 2016
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3 ANSATTE I AUSTRÅTT IDRETTSLAG
Her en oversikt over personene som har vært ansatt i, midlertidig ansatt i, eller fått kompensasjon for
verv i Austrått Idrettslag I 2016.

Administrasjon/renhold:
 Kristin Auestad - ansatt i 40 % stilling frem til og med juli 2016.
 June Serigstad (renholdsarbeider)
 Maren Serigstad (renholdsarbeider)
Fotball:
 Jørn Hagen - ansatt 20 % administrasjon og 80 % fotball. Han har hatt permisjon fra 50% av
stillingen sin hele 2016 og har kun jobbet 50% som trener for A-laget.
 Nagy Abel (FFO)
 Håvar Holmen (FFO)
 Junet Hassan (FFO)
 Pi Kyaw (FFO)
 Sigurd Gjerdevik Hana (leder FFO)
 Sigurd Gjerde Arnesen (FFO)
 Kristoffer Selsås (trener)
 Bjørnar Salvesen
 Ørjan D. Eldur
 Christoffer Stevenson
 Bård Moldekleiv Dalen
 Eskil Leinebø
Håndball:
 Karen Garpestad Sundøy (dommeransvarlig)
 Morten Linder (trener damelag)
Volleyball:
 Lise Pedersen
 Pernille Wigestrand

Side 5 av 30

4 RAPPORT FRA HOVEDSTYRET
Styret i idrettslaget skal følge gjeldende lovverk, deriblant Austrått ILs lov, og ha fokus på
oppgavene som er angitt der. Ref. utdrag fra “LOV FOR AUSTRÅTT IDRETTSLAG” under.

§ 18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste
myndighet16 mellom årsmøtene.
(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver
og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.

4.1 STYREMØTER
Styremøter er avholdt hver 3dje tirsdag hver måned. Hovedtemaet gjennom året har vært å få på plass
systemer og rutiner for å få kontroll over økonomien i klubben. I tillegg har styret fulgt opp
støtteordninger og behandlet saker som er kommet opp. Alt dette er protokollført og arkivert i vårt
dokumentkontrollsystem (Google Drive).

4.2 STYRETS ARBEID
Styrets medlemmer var under valget tydelige på at det var økonomien som ville være i fokus ved
tiltredelse og slik har det også blitt i 2016.
Etter årsmøtet i april 2016, har styret gjort følgende:
1. Signert avtale med et eksternt regnskapskontor, Bokholderiet Hinna AS.
2. Vår ansatte regnskapsmedarbeider ble på grunn av punkt.1 dessverre overflødig, og styret
måtte gå til oppsigelse.
3. Regnskapet for 2015 ble ført på nytt i juli og august 2016.
4. Opprettet et system for økonomisk rapportering, oppfølgning og daglig drift sammen med
regnskapskontoret. Blant annet brukes VISMA for kontering av fakturaer o.l. av den enkelte
kasserer.
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5. Innført bruk av Superinvite for innsamling av penger fra dugnader, til arrangement eller til det
enkelte lag.
6. Kjøpt Microsoft Office non-profit organisasjon lisens, slik at alle tillitsverv kan ha e-post adresser
med idrettslagets domene (@austraattil.no). Dette for å forenkle kommunikasjonen internt i
klubben og for nye medlemmer.
7. Jobbet videre med vårt kvalitetssystem/retningslinjer. Dette inkluderer etablering av
dokumenter som timelister, refusjon av utgifter, personal og mange flere.
Hva har styret fått til?
1. Redusert utgifter forbundet med regnskapsføring.
I 2015 brukte idrettslaget i overkant av kr. 500.000,- på regnskap og økonomisk oppfølgning. Ny
avtale med regnskapskontoret har en verdi på ca. kr. 150 – 170.000,-. Ettersom regnskapet
møtte føres på nytt for 2015 og i tillegg føre regnskap for 2016, har idrettslaget hatt en utgift på
ca. kr. 200.000 i 2016. Det er viktig å påpeke at utgifter med regnskapsføring er avhengig av
gode interne systemer, deriblant Superinvite, og at det kun er en kontaktperson mot
regnskapskontoret. Standard rapportpakker er opprettet, og det er disse som benyttes.
2. Økonomisk kontroll, styring og rapportering
Månedlige rapporter fra regnskapskontoret danner nå grunnlaget for vurderinger av den
økonomiske situasjonen i idrettslaget.
3. Dannet grunnlag for gode budsjetter og økonomisk kontroll
Budsjett mal er opprettet. Denne inkluderer alle felles inntekter og utgifter, periodisert, for hver
av idrettsgruppene. Idrettsgruppene har da et godt underlag for budsjettering av årene
fremover, samt at regnskapsrapportene danner grunnlaget for månedlig kostnadskontroll.
4. Superinvite
Superinvite er i 2016 benyttet for innsamling av penger for Enjoy-dugnaden. Dette har fungert
meget bra og medlemmene har gjort innbetaling av flere hundre tusen kroner I 2016. Kostnaden
med å bruke Superinvite sammenlignet mot kostnadene dette hadde medført oss fra
regnskapskontoret er lavere. En annen fordel er at idrettslaget en langt bedre kontroll over innog utbetalinger.

4.3 ÅRSMØTER OG EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER I 2016
I løpet av 2016 er det avholdt 2 årsmøter og 2 ekstraordinære årsmøter i idrettslaget. Det første
årsmøtet ble avlyst av de fremmøtte på grunn av uenigheter rundt sakslisten.
Årsmøtet for 2015 ble derfor avholdt 12/4-2016. En kort oppsummering av dette møtet:
1. Regnskapet for 2015 var ikke komplett og de fremmøtte valgte å ikke godkjenne regnskapet for
2015. Årsmøtet godkjente allikevel den økonomiske situasjonen i idrettslaget basert på
fremviste dokumenter og tall.
2. Ny lov for Austrått IL ble vedtatt
3. Budsjett for 2016 ble vedtatt
4. Valg ble gjennomført. Førte til et interim styre frem til 1.okt 2016.
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Ekstraordinært årsmøte avholdt 14/8-2016:
1. Regnskapet, som ble ført på nytt av Bokholderiet Hinna AS, ble fremlagt og godkjent.
Ekstraordinært årsmøte be avholdt 1/10-2016
Det var to saker I dette ekstraordinære årsmøtet;
1. Valg av styremedlemmer frem til årsmøtet 2017
2. Fotballgruppen ønsket å legge ned fotballgruppen i Austrått Idrettslag og opprette et nytt
idrettslag. Denne saken ble trukket tilbake før møtet og ble ikke behandlet.

4.4 ØKONOMI
Styring og sikring av klubbens økonomi er hovedoppgaven for styret. Punkt 4.2 beskriver hva som er
utført. Her er en kort oppsummering fra årsrapporten fra regnskapskontoret.

4.4.1 RESULTATER I 2016
Årsresultatet for Austrått Idrettslag, med driftskostnader i 2016 på kr 4.157.557, ble kr -79.623,-.
Idrettslaget hadde i 2016 lønnsutgifter for kr 617.831,Grupperesultater:
Fotballgruppen har jobbet hardt i 2016 for å redusere utgifter, noes om har gitt resultater.
Sammenlignet med 2015, har gruppen et langt bedre resultat og vil om trenden fortsetter ende i balanse
i 2017. De øvrige gruppene har også holdt seg til budsjettene og levert gode resultater.
1.
2.
3.
4.

Fotball kr -190.867,Håndball kr 117.649,Volleyball kr -23.244,Inline kr 16.838.

Egenkapital:
Egenkapitalen for idrettslaget per 31.12.2016 er NOK 2.986.400, hvorav idrettsgruppene har følgende
positiv egenkapital på samme tidspunkt:
1.
2.
3.
4.

Fotball NOK 147.064,Håndball NOK 655.864,Volleyball NOK 408.983,Inline NOK 39.415,-
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4.4.2 FORDELING AV INNTEKTER OG UTGIFTER I 2016
I 2016 er alle inntekter fordelt nøyaktig til idrettsgruppene basert på antall medlemmer i hver
idrettsgruppe. Midler som er tildelt idrettslaget basert på hodetelling for medlemmer under 18 år, er
tildelt hver idrettsgruppe per hode. Dette er logisk og rettferdig.
Fellesutgifter i 2016 er på samme måte fordelt på antall medlemmer. Utgiftene til de enkelte
idrettsgruppene er holdt internt i gruppene.

4.5 MEDLEMSKONTINGENT, TRENINGSAVGIFTER OG LISENSER
Bildene på neste side viser betalingsgraden, beløp m.m. for medlemsfaktureringene i 2016.
Kort oppsummert per avgift/faktura:
Avgift/Faktura
Medlemskontingent 2016
Medlemskontingent (6-års lag) 2016
Lisens A-, B- og C-lag 2016
Treningsavgift Fotball (>13år) 2016

Båtgrav
98,2 %
89,2 %
66 %
86,7 %

Beløp
NOK 833.502,NOK 34.650,NOK 23.500,NOK 51.600,-

NB! Bildene på neste side viser feil prosentvis innbetaling, da skjermbildene er tatt i 2017 og ikke i 2016.
Kontingenten er en av klubbens viktigste inntektskilder og det er svært gledelig at vi har så god kontroll
på medlemskontingenten.
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4.6 MEDLEMMER OG MEDLEMSUTVIKLING
Tabellene og figurene under viser medlemstallene per 15. Januar 2017. Årsaken til at vi bruker 15/1 og
ikke 1/1, er fordi vi i forbindelse med utsendelse av kontingenten får meldinger om fra flere om at de
ikke lenger er medlemmer i Austrått Idrettslag.

4.6.1 MEDLEMSFORDELING TIL FORDELING AV INNTEKTER OG UTGIFTER I 2017
Inntektene til idrettslaget skal fordeles til gruppene i henhold til antall medlemmer i hver av gruppene.
Midler som er tildelt idrettslaget basert på hodetelling for medlemmer under 18 år, vil tildeles hver
idrettsgruppe per hode. Dette er logisk, rettmessig og rettferdig.
Fordelingsnøkkel for fordeling av felles inntekter og utgifter vises i figur 2 under. Fordelingen tar høyde
for medlemmer som er aktive i flere idretter.
Fellesutgifter i 2017 fordeles på samme måte på antall medlemmer. Utgiftene til de enkelte
idrettsgruppene, er budsjettert for og holdes internt i gruppene.

Figur 2. Medlemsfordeling for fordeling av økonomiske midler i 2017
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4.6.2 GRUPPE- OG KJØNNSFORDELING I IDRETTSLAGET PER 15/1-2017
Kjønn

0-5 år
0
0

Kvinner
Menn
Total
Fotball (D)
Fotball (H)
Total Fotball
Håndball (D)
Håndball (H)
Total Håndball
Allidrett (D)
Allidrett (H)
Total Allidrett
Volleyball (D)
Volleyball (H)
Total Volleyball
Inline (D)
Inline (H)
Total Inline

6-12 år
171
239

13-19 år
124
165

20-25 år
18
12

26- år
59
124

0

410

289

30

183

0
0

104
212

19
94

0
10

16
80

0

316

113

10

96

0
0

88
38

76
51

11
0

28
19

0

126

127

11

47

0
0

0
0

0
0

1
0

3
7

0

0

0

1

10

0
0

11
9

32
36

6
2

12
17

0

20

68

8

29

0
0
0

1
2
104

0
0
19

0
0
0

1
3
16

Totalt
372
540
912
139
396
535
203
108
311
4
7
11
61
64
125
2
5
139

Figur 3. Gruppe og kjønnsfordeling inkl. trenere og lagledere

Aksetittel

Medlemmer Austrått Idrettslag per 15/1-2017
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Fotball
(D)

Fotball
(H)

Håndball Håndball Allidrett
(D)
(H)
(D)

Allidrett Volleybal Volleybal
Inline (D) Inline (H)
(H)
l (D)
l (H)

26- år

16

80

28

19

3

7

12

17

1

3

20-25 år

0

10

11

0

1

0

6

2

0

0

13-19 år

19

94

76

51

0

0

32

36

0

0

6-12 år

104

212

88

38

0

0

11

9

1

2

0-5 år

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Figur 4. Medlemsfordeling inkl. trenere og lagledere
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GRUPPEFORDELING
11; 1 %

11; 1 %

7; 1 %

Fotball
Håndball

311; 36 %

Volleyball
Allidrett
Inline

535; 61 %

Figur 1. Medlemsfordeling per idrett

FORDELING MEDLEMMER PER IDRETT
61; 6 %

64; 6 %2; 0 % 5; 1…

7; 1 %

139; 14 %
Fotball (D)

4; 0 %

Fotball (H)
Håndball (D)

108; 11 %

Håndball (H)
Allidrett (D)
Allidrett (H)
Volleyball (D)
Volleyball (H)

203; 21 %

Inline (D)

396; 40 %

Inline (H)

Figur 5. Prosentvis fordeling av medlemmer inkl. trenere og lagledere.
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4.6.3 MEDLEMSUTVIKLING – SAMMENLIGNING MOT 2015
Medlemsutviklingen sammenlignet mot 2015 vises i tabellen under. Negative tall (røde celler) viser en
reduksjon av antall medlemmer sammenlignet mot 2015. På samme måte for positive tall (blå celler).
Kort oppsummering:




Totalt antall medlemmer i AIL er omtrent som for 2015
Håndballen har en økning med 25 medlemmer, volleyball har mistet 30 medlemmer og fotballen
har mistet 9.
Dessverre er det tydelig at vi har mistet mange kvinnelige idrettsutøvere også i 2016. Totalt er
det en reduksjon med 50 jenter i alderen 6 – 12 år. Dette gjelder for volleyball og håndball.

Det er en stor utfordring å holde medlemsregisteret oppdatert til enhver tid. Idrettslaget er avhengig av
at medlemmene sender oss melding om de eventuelt slutter. I tillegg er styret avhengig av hjelp fra
lagledere til å jevnlig sjekke og oppdatere medlemmene på deres lag.

Kjønn
Kvinner
Menn
Total
Fotball (D)
Fotball (H)
Total Fotball
Håndball (D)
Håndball (H)
Total Håndball
Allidrett (D)
Allidrett (H)
Total Allidrett
Volleyball (D)
Volleyball (H)
Total Volleyball
Inline (D)
Inline (H)
Total Inline

0-5 år
0
-1
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6-12 år 13-19 år 20-25 år
-50
1
-49
6
0
6
-35
10
-25
-7
-7
-14
-23
-6
-29
-3
-1
-4

19
-7
12
0
-7
-7
31
4
35
0
0
0
-15
1
-14
0
0
0

15
-8
7
0
-8
-8
8
0
8
1
0
1
6
0
6
0
0
0

26- år

Totalt

2
20
22
-4
5
1
4
3
7
1
7
8
1
6
7
0
0
0

-14
5
-9
2
-11
-9
8
17
25
-5
0
-5
-31
1
-30
-3
-1
-4

Figur 6. Medlemsutvikling.
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4.7 LOKALER
Møtelokalet, som har blitt utstyrt med kjøkken, PA-anlegg, projektor m.m., i løpet av de siste to årene,
er flittig brukt av våre medlemmer. Dette er gledelig. Økningen i bruk av møtelokalet har også ført til at
vi i slutten av 2016 ansatte to flinke fotballjenter som vasker lokalene hver 14de dag.

4.8 AUSTRÅTTDAGEN
Austråttdagen ble arrangert 28/5-2016. Det ble lagt ut sand der både fotball, håndball og volleyball
kunne testes ut. I tillegg ble det tilbudt utprøving av inline skøyter med veiledning utenfor Riaren. Det
ble servert grillmat og kiosken var åpen.
Erfaringen fra 2015 viste at arrangementet tiltrakk seg for få mennesker. Arrangementet ble derfor
kommunisert bedre i 2016. Dessverre var det fremdeles like dårlig oppmøte i 2016.
Austråttdagen, i den form den er arrangert de to siste årene, avvikles og vil ikke arrangeres i 2017.
Kostnadene et slikt arrangement fører til sett mot deltakelse fra våre medlemmer, viser at dette ikke er
en god måte å bruke LAM midler* på.
For Austråttmarsj-delen av Austråttdagen, ble oppmøte bra. Det bør vurderes om det i fremtiden kun
skal arrangeres en marsj for medlemmene i idrettslaget.
Til tross for at oppmøte ble dårlig, vil vi takke de som jobbet med og arrangerte dette i 2016.

* Litt info angående LAM fra NIF:
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene
skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn
(6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag
for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Målgruppene for mottakere av LAM-midlene er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Begge gruppene
skal tilgodeses i alle idrettsråd. NIF ønsker at aktivitetstiltak for ungdom andelsvis skal prioriteres i
forhold til barn — eksempelvis 2/3 mot 1/3 av totalbeløpet idrettsrådet har til fordeling.

4.9 ANNET
Hovedstyret har sendt brev til kommunen i forbindelse med høringsuttalelse til reguleringsplan. En kopi
av brevet er lagt ved denne beretningen. Se 6. Vedlegg.
Ingen fra Austrått IL har deltatt på kretsting eller Idrettsting.
Lena Borg Wathne har vært ungdomsrepresentant i Sandnes Idrettsråd.
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5 ÅRSMELDING FRA GRUPPENE
5.1 HÅNDBALL
Beretning skrevet av Henning Berge, Lena Høyland, trenere og lagledere i håndball.

5.1.1 STYRET
Stilling

Navn

Status verv

Kommentarer

Leder

Henning Berge

På valg

Går av

Nestleder

Arvid Karlsen

På valg

Går av

Økonomi

Karl Johnny Braut

På valg

Går av

Materialforvalter

Jorunn Hauff

På valg

Tar gjenvalg

Sponsor

Ledig

Web - ansvarlig

Kjetil Fossum

På valg

Tar gjenvalg

Dugnad

Randi Bakke

På valg

Går av

Sportslig leder

Lena Høyland

På valg

Går av

5.1.2 MØTEAKTIVITET
Styret har vært samlet til møte 8 ganger i perioden 2016. Styret har kommunisert jevnlig gjennom
telefon, emailer og diverse møter. Videre har håndballgruppen vært representert i hovedstyret ved
leder av håndball. Det har vært avholdt trener og oppmannsmøter.
Saker som er behandlet i styret er:






Økonomi
Drift av avdeling håndball
Dugnader
Sponsor
Arrangement

5.1.3 SPORTSLIG
Austrått IL håndball har i 2016 hatt lag på alle alderstrinn fra spillere født i 2010 til Senior Damelag.
Klubben har fokus på at det skal være et tilbud for flest mulig til å være med lengst mulig.
I 2016 var vi arrangør av minihåndballkurs i samarbeid med Norges Håndballforbund.
Vi har gjennomført barnekamplederkurs og fått 18 nye barnekampledere. 14 stykker har fullført
Dommer 1 kurs.
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Sportslig oppsummerer lagene 2016 som følger:
Damelaget holdt plassen sin i 4. divisjon som var målet. De startet sesongen 2016/2017 uten trener og
med 5 spillere men har nå endt opp med en stamme på 17 spillere.
De samarbeider med SHK om trener. Morten Linder som nå trener damelaget spiller på Sandnes sitt Alag og har trenererfaring fra 1. divisjon kvinner i Fjellhammer.
Sesongen startet med stort forbedringspotensialet men etter hvert begynte poengene å komme. Sosiale
sammenkomster har vært viktig for å skape et miljø som varer i tiden fremover.
Mange av spillerne jobber i helger og kvelder så det å ha en stor gruppe er viktig. Målet er å ligge trygt
midt på tabellen. I skrivende stund ligger laget på 8. plass på tabellen i 4. divisjon.

G2001
Før sommeren var det 20 spillere med lisens. Vi hadde to lag påmeldt i serien; G14 Avdeling A kom på
sisteplass i puljen, men hederlig innsats og godt humør har preget gjengen.
G14 Bredde kom på 4.plass i puljen. Her var det mange gode kamper, godt humør og flott innsats.
Høsten 2016 er det 15 spillere i troppen. Vi har påmeldt 1 lag i Region og 1 lag i Bredde. Spillere fra G14
er også med på treninger og kamper.
Gjennom sesongen/året har vi sett gutter som har vokst som håndballspillere. De har utviklet større
forståelse for spillet og laget. Dette viser de blant annet når de gir hverandre ros og tilbakemelding, når
de bruker innlærte trekk, når de diskuterer hvem som skal gjøre hva på banen, når de spøker med egne
og andres prestasjoner, når de har lært nye trekk (og de klarer å bruke de i trening/kamp), når de jubler
fra innbytterbenken, når de møter på trening selv om de er skadet/sjuke, når de stiller på tribunen og
heier fram de andre på laget.
De har også utviklet seg som individuelle spillere. Alle guttene har lært nye ferdigheter, eller de har
forbedret ferdighetene sine. Flere kan spille i mange posisjoner på banen, og noen er omskolert til nye
posisjoner.
Turneringer:
Rødspætte i Frederikshavn, Danmark, i påsken 2016.
Dette var tur arrangert av Ålgård HK, og vi fikk være med på et enormt bra opplegg med overnatting på
feriehus, ferdig bestilt båt, mat m.m.
Vi hadde 2 lag påmeldt, og møtte til tider tøff motstand, men en kjekk og lærerik tur!
19 av 20 spillere var med på denne turneringen.
Landsås cup i Harstad i juni 2016.
Denne turneringen ble valgt fordi trener og Harstadværing Elin Bringeland ville guttene skulle oppleve
Harstad og Nord-Norge. Nok et minne for livet med tette kamper, overnatting på skole, lys hele døgnet
og vinnere av puljen. Enorm jubel og utrolig bra avslutning på en lang sesong.
Trenere.
Even Soldal Jensen, Elin Bringeland og Kjetil Gjerdevik har vært trenere for G01. Kjetil og Elin har gitt seg
som trenere. Takk for flott innsats i mange år!
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Sosialt! Vi har møttes for å se landskamper på TV + vært på Paint ball.

J2002
J02 er 19 spillere fordelt på 2 lag i breddeserien. Det er en fin gjeng med spillere som har det kjekt
sammen og som har utviklet seg mye spillermessig i løpet av 2016. I sommer var vi så heldige å få tak i
en flink trener utenfra som vi håper blir lenge i klubben. Den nye treneren er Jan Erik Haugland.
I 2016 var vi med på Hana-cup, Rødspætte-cup i Frederikshavn og Dyreparken cup i Kristiansand.
Tabellene i desember 2016 viser at vi leder den ene serien og ligger på 5. plass i den andre.

G2002
Gruppen består av 16 gutter, hvor de fleste har spilt i 5+ år. Det trenes 3 ganger i uken og vi har primært
2 lag, men deltar i nåværende sesong i både Bredde, Nivå 1, Region samt ca. 50% mot G15 Bredde serie.
Vi har ett godt samarbeid med G15 med hospitering på noen treninger. Det er en god gjeng gutter som
utøver god innsats på treninger og kamper.
Laget fikk 2. plass i 2015/2016 Regionsluttspillet.
Vi har deltatt på 4 turneringer; Rødspette Cup i Danmark i påsken.
Kongeparken Cup (med to jamne lag og finale i B-sluttspill med støtte fra J02).
Dyreparken i Kristiansand i august med to jevne lag – begge til A-sluttspill.
Sandnes Sparebank Cup (Finale) i september.
Finale i sommerens Beach-Håndball turnering. Diverse håndballskoler; Horten (Falck) og Nærbø).
Ved sesongoppstart 16-17 fikk vi engasjert nye trenere for guttene, hovedtrener Ungarske Abel Nagy og
assistent tyske Max Kalliske – begge spillere på Sandnes HK A lag herrer. Disse gjør en kjempeflott jobb,
og spennende og utviklende for guttene og laget. I tillegg er Ståle Nedrebø med på trenersiden, samt
lagleder Thor Holm, og forøvrig et godt støtteapparat i tillegg blant noen foreldre. Det jobbes både med
teknisk og mental utvikling på trening og kamp. Vi har spillere med på sonemiljøet, og har et godt
samarbeid med Sandnes G14.

J2003
Jenter -03 består av 24 ivrige spillere. Vi har 3 halltreninger + en fysisk økt ute, hver uke. Alle spillerne
har stort treningsoppmøte. Vi hadde 3 lag med i serien i 15/16. Det endte med to førsteplasser og en
andreplass.
Vi har vært med på følgende turneringer: Kongeparken cup, PW-cup, Bø sommerlandcup, Dyreparken
håndballfestival, Sandnes sparebank cup og Trollcup.
Vi ble vinnere av disse turneringene: Bø sommerlandcup, Dyreparken cup. (Vant både A-sluttspill og Bsluttspill.) og Sandnes sparebankcup.
Deltok i Beach håndballturnering hvor vi fikk 1. 2 og 3. plass.
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Mange turer og turneringer gjør jentene til en sammensveiset og god gjeng. Jentene gjør også andre
kjekke ting sammen som for eksempel å se landskamper.
Trenere er Kjetil Henden og Eirik Hauff. Mental trener Eileen Oftedal.

J2004
Første halvdel av sesongen er over, og fasit er 17 kamper totalt fordelt på 2 lag. 13 seire og 4 tap. Vi
leder tabellen i breddeserien. Vi stiller med et lag i bredde serie og et lag i øvet serie. Dette gjør at alle
får god matching på sitt nivå.
Jentene er ivrige å trene og har gjort store fremskritt i løpet av sesongen. Vi har økt treningsmengden
med fysisk trening i forkant av halltrening 2 dager pr uke. Allerede nå ser vi resultater av den treningen.
Laget består p.t av 14-15 jenter som er treningsivrige, og har det gøy og sosialt på trening. Vi har
gjennomført 2 sosiale samlinger og har meldt oss på Rødspette Cup til påsken. 13 jenter deltar på den
turen.
Vi er heldige som har en foreldregruppe på 7 foreldre som er med og bidrar på forskjellige områder i og
rundt laget.
Starten på året 2017 lover bra med 15-3 seier mot Nærbø i går;-)

J2005
Gruppen består av ca. 14 jenter. De fleste har spilt håndball siden oppstart men noen er også ganske
ferske. Det trenes 2 ganger i uken, hvor vi prøver å koordinere mot fotballen.
Jentene fikk for første gang prøve seg på stor bane i starten av 2016 og spille "skikkelig" håndball.
Vi har lag påmeldt i både øvet og bredde serie, hvor de har prestert godt og med kjempe innsats. Men
best av alt så taper eller vinner disse jentene med samme sinn!
Laget har deltatt på turneringer i Farsund Kaper Cup (juni), Dyreparken Kristiansand (august) og
Julebaluba Sandnes (desember).
Vi har knyttet til oss en hjelpetrener fra Sandnes HK, Mari Sinnes Skretting, treninger og kamper fordeles
mellom Mari og trener Ståle Nedrebø. Lagleder er Håvar Eiane Skretting.

G2005
G05 var 15 spillere ved sesongstart. I løpet av høsten har det begynt 6 nye spillere. Vi hadde to lag i øvet
serien men valgte å flytte det ene laget til breddeserien siden det har begynt så mange nye.
Trener er Celine Tjosevik på 15 år som gjør en fantastisk jobb som trener. Guttene er blitt veldig glade i
Celine. Oddi Tjosevik har vært med som hjelpetrener.
Vi har vært med på Kongeparken Cup og Dyreparken Håndballfestival.
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J2006
Jenter 10 har en spillerstall på 16 kjekke jenter og har Idar Rosland til trener.
De trener to ganger i uka tirsdag og torsdag. Denne sesongen har de spilt på tvers av banen før jul og
gleder seg nå masse til å spille på hel bane etter jul.
De var med på romjulsturneringen Julebaluba på Sandnes som var kjempe kjekt.

J2007
Vi har en fin jente gjeng som spiller sin andre sesong. Jentene trener to ganger i uken, med Jorunn og
Stine som trenere. Det er en ivrig jente gjeng, som har deltatt på alle turneringer med to lag i år.
Sist trening satte vi rekord med hele 18 jenter.
Etter treningen samlet vi oss i ffo rommet hvor vi hadde kveldsmat sammen og quiz. Vi kommer til å
fortsette å ha litt spillekveld og kos utover for å styrke samholdet til jentene, og bli bedre kjent på tvers
av klasser og skoler.
Vi har masse kjekt å se fremover mot, kongeparken cup, dyreparken og muligens en tur til Stord. Heia
Austrått j-07:)

J2008
Jenter 08 besto fra 1.1.16 - 23.6.16 av 20 jenter. De trente på Øygard ungdomsskole i ½ gymsal. Gruppa
hadde da to trenere, Janne Gjerde og Anette Oftedal, og to oppmenn, Gry Tone Johansson og Randi
Skaar Wilford.
Høsten 2016 var det noe utskifting av jentene i gruppa, og den består nå av 19 jenter. De trener nå i
Austråtthallen i ½ hall. Gruppa trenes nå av Janne Gjerde, Judith Sekse og Lotta Olsen. Det er fremdeles
to oppmenn, Gry Tone Johansson og Randi Skaar Wilford.
Fra høsten 2016 har vi har foreldrevakter på alle treningene. Disse er med på å bære ut mål før
treningen og hjelper til med rydding etterpå. Noen ganger er de med på stasjoner under treningen. De
har og et ansvar for å knytte sko, pumpe opp håndballer og andre viktige ting. Dette har vært en meget
praktisk ordning - det har gjort at foreldregruppa har blitt mer engasjert i treninga, og gjør at trenerne
kan bruke tida si på jentene og treningen.
To av trenerne var på trenerkurs 4. oktober 2016.
Turneringer:
30. januar var vi på miniturnering i Bogafjellhallen, der vi stilte med 3 lag.
5. mars var vi på miniturnering i Lura idrettshall, der vi stilte med 3 lag.
6. november var vi på miniturnering i Sørbøhallen, der vi stilte med 4 lag.
17. desember var vi på miniturnering i Giskehallen, der vi stilte med 3 lag.
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G2008
Berit Theresa og Ann Jeanett startet opp med håndballtrening for gutter født i 2008 i september 2016.
På de første treningene var det ca 12-13 gutter, etter hvert som tiden gikk så dukket det flere gutter opp
og til jul var det blitt 18 gutter på trening.
Sist turnering meldte vi på 16 gutter fordelt på 3 lag. Guttene har blitt utrolig flinke til forsvarsarbeid,
ulike skudd, finte og spille hverandre ledig. De 2 trenerne er så stolte!!
Vi gleder oss til fortsettelsen med guttakrutt 08!

G/J2009
Vi er 22 spillere og har kun deltatt i turneringer i vår ring. Vi har veldig bra treningstid (ons 17-18) og
trives godt i Austråtthallen. Ole Henning stiller alltid på trening og får gjengen med seg på mye
forskjellig.
Vi gleder oss til fortsettelsen av sesongen!

G/J2010
Det ble forsøkt å starte opp med gutte- og jente lag for 1. trinn. Det viste seg lettest å slå disse sammen
det første året.
De trener på Øygard 1 gang i uka.
Vi kan med andre ord se tilbake på et år med mange kjekke turneringer og mye bra seriespill. Mange
flotte prestasjoner og mye sosial hygge. Vi jobber videre for at 2017 skal bli minst like bra.

5.1.4 DUGNADER
Det har i løpet av 2016 vært gjennomført følgende dugnader
ÅRSHJUL FOR HÅNDBALLGRUPPA
ANSVAR

DUGNAD

NÅR

Randi Bakke*

Enjoy guide

September/ oktober 2015

Damelaget*

Maxi, parkeringsvakt og varepakking

Desember 2015

J+G 13*

Natt turnering / avslutning

Mai 2016

J+G 14*

17 mai, ta betaling for parkering på Maxi

Mai 2016

J 11*

Nordsjørittet Kl 06.00 – 10.00 Maxi

Juni 2016

J+G 12*

Dyrepark Festivalen

August, planlegges i mai / juni 2016

Kioskdriften har vært fordelt på de aktive lagene gjennom året.
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Det har i tillegg vært dugnadsaktivitet internt på en del av lagene – dette administrerer lagene selv, men
rapporterer økonomien inn til styret ved kasserer.

5.1.5 MÅLSETNINGER FOR 2016
Økonomi, gruppen skal gå i balanse, og legge av penger til fremtidig draktkjøp
AIL håndball skal praktisere bredde på alle aldersnivå
Utvikle trenere og dommere
Se på nye mulige inntektskilder
Stabilisere driften av avdeling håndball
Styre vil drive aktiv rekruttering for å sikre kontinuerlig drift
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5.2 FOTBALL
Beretning skrevet av Kristin Auestad (leder fotball).

5.2.1 STYRET
Leder: Kristin Auestad
Sekretær: Mads Ove Aanestad fram til mars 2016
Kasserer: mangler
Materialforvalter: Olaug Akselberg
Sportsligleder barn: Annelin Sele
Sportsligleder ungdom: mangler
Kampoppsett ansvarlig: Kristoffer Selsås
Grasbaneansvarlig: Lasse Strusshamn
Dugnadsansvarlig: Kristine Robberstad
Webansvarlig: mangler
Styret har hatt møter kvar måned med unntak av juli

5.2.2 FFO (FOTBALL FRITIDSORDNINGEN)
Simo Gjerdevik Hana har vært ansvarlig i 2016, der han har hatt med seg 4 trenere på 20-30 unger fra 812 år.

5.2.3 ARRANGEMENT
Fotballen arrangerte turnering for 11 og 12 år med Kristoffer Selsås i spissen. Dette er en godt
innarbeidet og populær turnering.
Siste helg i mai arrangerte vi fotballskole med god deltakelse.
Fotballen arrangert Austråttmarsjen under Austråttdagen med Kristine Robberstad i spissen.

5.2.4 SPORTSLIGE BEGIVENHETER
Sesongen hadde vi 45 påmeldte lag i serien fra 6 år.

Barneavdelingen
Barneavdelingen har deltatt i lokale turneringer som Grønt Gras, Sandnesgraset, Høgsfjordturnering,
Havdurknotten m.fl.

Ungdomsavdelingen
Ungdomsavdelingen hadde 3 lag i Dana cup
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2 junior lag i Skawcup, 1 pl A sluttspelet og 2 pl B sluttspell
4 lag i haustturneringen Trollcup
Alle lag har vist godt igjen i serien.
G13 år 2 lag startet med 1 lag i 1 div og 1 i 2 div, men byttet fra 1 div til 2 div på hausten.
Trener Ivar Egeland, Øystein Hidle, Morten Auestad Svendsen. Lagleder Katrin Handeland og Terje
Hetland
G14 år 1 lag i 1 div trener Bjørn Andersen og lagleder Ingvard Mæland
J15 1 lag i 1 div trener og lagleder Kristoffer Selsås
G15 år 2 lag 1 i 1 div og 2 div trenere Eskil Eriksen og Øyvind Svanæs, lagleder Anne Dickson og Bengt Os
G16 1 lag i 3 div trener Tor Myrhvold og lagleder Nina Seim
Junior 1 div og 2 div trener Andreas Holst og Arne Rasmussen, lagleder Kristin Auestad

Senioravdelingen
A og B laget 4 o 5 div. Hovedtrener Jørn Hagen, hjelpetrener Roger Gimre, Rune Skjæveland, Lagleder
Thomas Hagen
C laget 7 div trener Johnny Norland og Jone Grønstøl
Senior avdelingen A laget 2 pl i 4 div B laget 1 pl i 5 div og C laget midt på treet i 7 div
A-laget var på sin årlige treningstur til Albir der de hadde godt treningsutbytte og sosial tur
Vi takker vår A lagstrener Jørn Hagen for en kjempegod jobb i AIL fotball i 7 sesonger.
Og takk til alle for en kjempesesong og god jobb, vi treng dokke alle for at Austrått er og skal vær en bra
klubb for barn, ungdom/senior i vår bydel

5.2.5 DUGNADER
Dugnader hadde vi i år som i 2014 tv-aksjonen på Austrått og Enjoy kort
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5.3 VOLLEYBALL
Beretning skrevet av Hege R. Skjæveland og Arild Jørgensen.

5.3.1 STYRETS SAMMENSETNING I 2016/2017
Leder: Hege Rolstad Skjæveland
Nestleder: Arild Jørgensen
Økonomi: Camilla Bast Sætre
Material forvalter: Wilfred Johnsen
Styremedlem / administrator: Tone Strømø
Styremedlem/ representant hovedstyret: Helene Waage
Sportslig leder: Arild Jørgensen

5.3.2 MØTEAKTIVITETER
Styret har avhold faste møter ca. 1 gang pr måned. Det har vært hovedfokus på to områder; Materiell og
økonomi.

5.3.3 MATERIELL
Gjennomgang v/ materialforvalter og administrator for å få oversikt over spillerdrakter og utstyr. Skaffet
akutt bag til hvert lag som oppmann signerer ut. Skal til enhver tid være fast innhold i denne. Styret er
meget fornøyd med arbeidet som er gjort på dette området. Vi har nå god oversikt.

5.3.4 ØKONOMI
Styret har slitt med å få oversikt over månedlig forbruk, og på slutten av året fikk styret full oversikt.
Styret setter pris på at det i fremtiden er budsjetterte inntekter fra hovedstyret. På bakgrunn av dette
har styret vært forsiktig med ønskede innkjøp. NM og 1. divisjon er de største kostnadene.

5.3.5 MEDLEMMER
Styret ser at trenden innen antall aktive medlemmer er nedadgående. Det er satt i gang tiltak for å øke
innsatsen på rekruttering. Det vil i forkant av årsmøtet ligge et forslag om å øke denne innsatsen med en
egen prosjektgruppe under styret. Med jobben som er utført har det blitt etablert en god gruppe av
både spillere og foreldre i de yngste gruppene.
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5.3.6 SPORTSLIG
Enkeltspillere
Austrått fortsetter å vise at klubben har trenere som har potensial til å bringe spillere helt opp i
norgestoppen. Gruppens gode trenere har bidratt til at tidligere spiller Maria Poole har mottatt
schoolership i USA. Klubben ønsker Maria lykke til videre.
Emil Øftsås og Halvar Valen har vist at også guttene kan. De tok seg helt til finalen i sandvolleyball. I
finalen stod det 2 gutter fra Austrått på hver sin banehalvdel og de hadde med seg hver sin makker fra
andre klubber. Det var Emil som trakk det lengste strået og kunne reise hjem med gullmedaljen, men
Hallvar var også fornøyd med sølvmedaljen. Både Emil og Hallvar har etablert seg i norgestoppen.
Sammen med Eivind Hettervik representerer de Norge og Austråtts ære med spill på ungdoms landslag.
Gratulerer!
Det er også mange unge spillere som har etablert seg på regionslaget.
Pernille - Line - Karoline.
Anna var med og førte Rogaland til gullmedalje i hennes siste NM regionslag.
På guttesiden viser også Austrått godt igjen med flere talentfulle spillere på regionslag.
Lars - Alexander - René - David - Maciej - Markus.
Lag
Det var igjen guttene som slo best fra seg i NM.
I en fantastisk spennende U 19 finale i Sandane ble det sølvmedalje. På dette nivået er det små
marginer, så medalje i slike selskap skal alle være stolte av. Gratulerer!
Alle disse lag kvalifiserte seg og deltok i Norgesmesterskapet.
U 19 jenter, U17 gutter, U 15 jenter, U 15 gutter.
1. divisjonslaget til guttene etablerte seg i første divisjon og er inne i sin andre sesong.
Preben overtok som trener. Austrått spiller jevnt med de beste lagene, og har etablert seg godt i
divisjonen.
Trenere.
Austrått sine fantastiske trenere Bjørn/Oddveig/Harald/Tomas fortsetter år etter år med å legge ned en
enorm mengde treningstider for klubbens medlemmer, vi har også i løpet av dette året fått med to nye
trenere på U 15 jenter; Asbjørn og Audun. Vi synes det er kjekt at Pernille, Aleksander og David har
bidratt som hjelpetrenere, dette er noe klubben trenger, det er ofte slik at spillerne vet hvor skoen
trykker.
Det gror også frem mange engasjerte foreldre i de yngste gruppene. Vi takker for innsatsen.
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5.3.7 SPORTSLIG LEDER
Styret har forsøkt å la sportslig leder være bindeleddet mellom trenere og styret. Det har dette året vært
utfordringer som har krevd litt ekstra i denne rollen.
Styret erkjenner at dette kan være en krevende rolle, men mener det er viktig at saker fra trenere og
lagledere kommer frem som en sak.
Styret kan også kreve endringer som da følges opp av sportslig leder.
Årets oppgaver har vært fellestreninger, trenermøter, problemløser i enkelte lag.
Styret takker for arbeidet som er utført i år.

5.3.8 OPPSUMMERING
Det har vært et godt Austrått år med masse god volleyball.
Austrått viser godt igjen og dette hadde ikke vært mulig uten innsatsen til alle frivillige.
Styret ønsker å takke både spillere, oppmenn, trenere og ikke minst de foreldre som gjør dette mulig. Vi
har i løpet av sesongen hatt utfordringer, men disse har blitt løst underveis.

5.4 IDRETTSKOLEN (IKKE ET TILBUD I 2016)
Idrettslaget har ikke hatt idrettsskole i 2016.
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5.5 INLINE
Beretning skrevet av Sigve Espeland (leder Inline gruppen)
Punktvis kan aktiviteten i inline gruppa i 2016 oppsummeres slik:
Trening og konkurranse:
I inline gruppa har det i 2016 vært 8 aktive løpere. 4 i aldersgruppen 6-12 og 4 i aldersgruppen 26 og
eldre. I tillegg har et 3 foreldre bidratt til gjennomføringen av det sportslige tilbudet knyttet til 3
inlineløp.
Vi har hatt et organisert treningstilbud både på hjul og is for begge aldersgruppene hele året.
Treningstilbudet for de yngste har vært stabilt med 3 barn på nesten hver inline og istrening hele året.
Det har vært to treningsøkter i uka. Et par av foreldrene har også assistert litt i det praktiske
treningsarbeidet. Dette er foreldre som har støttemedlemskap e.l. i idrettslaget. Treningen på
inlineskøyter i sommerhalvåret har mye foregått på den nye asfalten i skolegården på Austrått skole og
den nærliggende asfalterte kurvballbanen ved Høyland ungdomsskole. Treningen på hurtigløpskøyter i
vinterhalvåret har foregått på isen i den interkommunale skøytehallen i Sørmarka Arena i Stavanger.
Treningstilbudet for de eldre løperne (veteranløperne) har også vært stabilt hele året. Her har vi vært
flere på treningene. Dvs. inline treningen har vært organisert av Austrått IL, men det har også deltatt
løpere som er medlem i andre klubber på disse treningene. Dette er løpere som bor i eller har vært på
besøk i distriktet. Dette gjelder en løper fra Oslo Speedskaters, en fra Hardanger Skøyteklubb og 4-5 fra
Stavanger Sandnes SK. På disse rulleskøytetreningene har det i 2016 vanligvis vært fra 3-8 løpere. Disse
treningene har foregått på ulike steder i distriktet, men spesielt på følgende steder: Strekningen
Høyland–Ålgård, i Randaberg, på Sele og Bore i Klepp. Denne gjengen har også møtes på isen i løpet av
vinteren, men da har vi i Austrått IL ikke organisert på samme måte.
Inlinegruppa arrangerte i 2016 i samarbeid med Rogaland Skøytekrets 3 inlineløp på Reve gokartbane på
følgende datoer: 22. mai, 19. juni og 28. august. Det stilte 11-12 løpere til start på hvert av disse løpene.
Det er faktisk flere enn vi hadde håpet på.
Løpere fra inlinegruppa har deltatt på følgende inlineløp i 2016:
 Tre inlineløp på Reve gokartbane i Klepp (22/5 - 5 løpere, 19/6 - 5 løpere, 28/8 - 4 løpere)
 Vallensbæk Marathon (Vallensbæk ved København i Danmark 7/8 - 1 løper)
 Berlin Marathon - Inlineskating 2016. (Tyskland 24/9 – 2 løpere)

3 av de yngste løperne har også stilt til start på flere skøyteløp på is i Sørmarka Arena vinteren 2016/17
bl.a. den såkalte Onsdagscupen, Landsdelsmesterskapet, Sandnesgauken og Rekordløpet.
Administrativt:
Også for 2017 har vi i samarbeid med Rogaland Skøytekrets for å få laget en terminliste med 3 lokale
inlineløp på Reve gokartbane. Dette fordi de inlineløpene som vi arrangerte 2016 var så vellykkede at
dette fristet til gjentakelse. Dette planleggingsarbeidet er gjort høsten og vinteren 2016/17.
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Det er skrevet en høringsuttalelse fra inlinegruppa i tilknytning til kommunens reguleringsplan for
Iglemyr idrettspark. Dette for å synliggjøre behovet for en inlinebane. Høringsuttalelsen er koordinert
med hovedstyret og sendt inn som en privat høringsuttalelse til kommunen.
Inlinegruppa ble representert i hovedstyre etter ekstraordinært årsmøte i 2016.
Inlinegruppa har ikke egen bane. Trening foregår bl.a. i skolegården på Austrått skole og den
nærliggende asfalterte kurvballbanen ved Høyland ungdomsskole. Hovedstyret er derfor informert om
hva en inlinebane er og hvor få slike baner det finnes i Norge. (En i Sandefjord og en under prosjektering
i Nord-Odal).
I forbindelse med høringsuttalelsen knyttet til reguleringsplanen for Iglemyr idrettspark fikk vi vite at
kommunen arbeider med å revidere idrettsplanen «Aktive Sandnes». Vi kom i kontakt med en
saksbehandler som ble interessert i det vi kunne fortelle om og legge fram av dokumentasjon om
inlinebaner. Dette har ført til at en inlinebane er nevnt flere ganger i vedlegg til bystyre sak 142/16:
REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2017 - 2027 - "AKTIVE
SANDNES" (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15017256)
Sammen med kontakter i det nasjonale inline miljøet bidro vi til at det ble laget en liste med oversikt
over inlineløp i Nord-Europa. Denne ble publisert på Norges Skøyteforbund sin webside
(https://skoyte.klubb.nif.no/inline/Dokumentarkiv/Inlinekalender%202016.pdf).
Vi bidro også til å få på plass en beskrivelse av inline som sport på Norges Skøyteforbund sin nye
webside (https://skoyte.klubb.nif.no/inline/Sider/OmOss.aspx)
Vi har også fått laget en liste med kretsrekorder når det gjelder inline. Denne er publisert på Rogaland
Skøytekrets sin webside (http://www.rogalandskoytekrets.no/:/rsk/:/Inline__Kretsrekorder_Rogaland.html)
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6 VEDLEGG
 Årsregnskap 2016
 Revisors melding om regnskapet 2016
 Høringsuttalelse til reguleringsplan

7 OPPSUMMERING FRA STYRET
Det har vært et hektisk, men flott idretts- og klubb år. Fokuset til styret har vært å få på plass systemer
og rutiner for fremtidig god økonomisk og administrativ drift av AIL. Vi gleder oss over å se
prestasjonene, gleden og innsatsen trenere/lagledere og spillerne legger ned for klubben.
Vi takker alle våre tillitsvalgte og medlemmer for innsatsen i 2016.

Austrått 26.02.2016
For styret i Austrått Idrettslag 2016/2017
Kjartan Tobiassen
Styreleder
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Årsregnskap
Austrått IL

2016

Austrått IL
Resultatregnskap 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2016

2015

1
Medlemsavgift
Egenandeler ol
Dugnad
Sponsor, gaver
Tilskudd, bingo, mva komp

919 728
1 081 929
700 643
731 397
633 272

982 753
1 629 144
669 826
716 568
603 348

Sum driftsinntekter

4 066 969

4 601 640

3 174 906
617 832
364 819

3 425 553
835 259
502 449

4 157 557

4 763 261

-90 588

-161 621

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

10 965
0

19 123
0

Sum finanskostnader

10 965

19 123

-79 623

-142 498

-79 623

-142 498

-79 623

-142 498

Treningskostnader, leir, reiser
Lønns- og personalkostnader
Andre driftskostnader

2

Sum driftskostnader
Driftsresultat

ÅRSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Sum disponering

4

Austrått IL
Balanse per 31.desember 2016

EIENDELER
Anleggsmidler

NOTE

2016

2015

0

0

0
11 125
516 565
527 690

80 000
115 278
195 278

3 097 797

3 373 562

Sum omløpsmidler

3 625 487

3 568 840

SUM EIENDELER

3 625 487

3 568 840

Egenkapital Fotball
Egenkapital Håndball
Egenkapital Vollyball
Egenkapital Inline
Egenkapital Admin

147 064
655 864
408 983
39 415
1 735 073

337 931
538 215
432 227
22 577
1 735 073

Sum egenkapital

2 986 400

3 066 024

0
0

0
0

Sum langsiktig gjeld

0
0

0
0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

246 175
35 819
357 094
639 087

43 016
72 562
387 238
502 816

639 087

502 816

3 625 487

3 568 840

Sum anleggsmider
Omløpsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

6

Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

4,5

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Lån

7

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Sted, dato og år

Austrått IL
Noter til regnskapet 2016
Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Inntekter og kostnader
Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Føring av
kostnader skjer etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader føres i samme periode som tilhørende inntekt.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte
verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Endring av regnskapsprinsipper
forbundet har ikke foretatt endring av regnskapsprinsipp eller korrigering av feil fra tidligere årsregnskap i regnskapsåret.

Austrått IL
Noter til regnskapet 2016

Note 2

Ansatte, godtgjørelser m.v.
Det er registrert følgende lønnskostnader i 2016
2016
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonkostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

Note 3

530 264
75 752
11 815
617 831

Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 3 097 797 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 13 249,-

Note 4

Egenkapital
Annen EK

Note 5

SUM EK

Egenkapital pr 01.01.16
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat

3 066 025

3 066 025

-79 623

-79 623

Egenkapital pr. 31.12.16

2 986 402

2 986 402

Egenkapital pr avdeling
Fotball
Håndball
Vollyball
Inline
Admin
SUM

147 064
655 864
408 983
39 415
1 735 073
2 986 400

147 064
655 864
408 983
39 415
1 735 073
2 986 400

Avdelingsregnskap
Fotball

Note 6

Inntekter
Kostnader
Resultat 2016

1 740 231
1 931 098
-190 867

Håndball
1 069 419
951 770
117 649

Vollyball
623 384
646 628
-23 244

Netto resultat

-190 867

117 649

-23 244

Andre fordringer
Andre fordringer består av Grasrotandel og Bingoinntekter, innteksført i 2016, mens innbetalingen kom i 2017
Salg av Enjoy, inntektsført i 2016, mens innbetaling kom i 2017. Her gjenstår det noe som ennå ikke har kommet inn. Dette vil bli inntektsført i 2017

Note 7

Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består av feriepenger, samt LAM 2017 mottatt i 2016 ( Austråttdagene)
Stor post leverandørgjeld, faktura Enjoy (Pecto Media AS) kostnadsført i 2016, betalt i 2017 (194 205,-)

Inline
20 068
3 230
16 838
16 838

Til årsmøtet i Austrått Idrettslag
UTTALELSE TIL REGNSKAPET | 2016
Vi har revidert årsregnskapet for Idrettslaget Austrått for 2016 i henholdt til Regskaps
og revisjonsbestemmelser tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Vi har utført følgende revisjonshandlinger:

o

Ved stikkprøver kontrollert attestasjon av bilag og godkjenning av
transkasjoner i regnskapet.

o

Samtaler med styremedlemmer og regnskapskontor

.

Kontrollert at den som initierer en transaksjon for utbetaling og godkjenning er
en annen enn den som faktisk utbetaler.
Påsett at regnskapsfører har sørget for oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysningene.
Sjekk av ansatte/lønn

.
.

Utfyllende beskrivelse:
o
o
o

Alle som mottar godtgjørelse/lønn SKAL ha skriftlig avtale med leder AIL.
Store utbetalinger skal være sporbart i årsmøte/styrevedtak
Fotball gruppens egenkapital redusert i 2016 og tiltak må iverksettes.

Det er vår anbefaling at styreåret 2017 fokuserer på:
o
o
o
o

Be Rogaland Idrettskrets organisasjonskonsulent om hjelp til god drift av
styringen av idrettslaget.
Engasjere flere styremedlemmer/verv.
Fortsette god økonomisk kontroll
Totalt avskaffe «privatkonto» økonomi og fokusere på superinvite.

Konklusjon
Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens NIFs
regnskaps— og revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2016 kan fastsettes
som Austrått Idrettslag årsregnskap for 2016.

Sandnes den 22. februar 2017

Wågø ( XK/Q
Dag Andre B ogstrand
Revisor

Karl J. Braut?
Revisor

Austrått Idrettslag
Postboks 2 Bogafjell
4327 Sandnes
leder@austraattil.no
austraattil.no

NOVEMBER 25, 2016
Sandnes Kommune
Postboks 583
4302 Sandnes
Att: Plansjefen

Høringsuttalelse vedr. plan 2014140 - Detaljregulering for idrettsformål, kirke og svømmehall - Gnr 39 bnr 23 - Iglemyr
Viser til Austrått Idrettslags innspill sendt til Sandnes Kommune datert 23.09.2015, der vi har redegjort for idrettslaget
nåværende og fremtidige behov for idrettsanlegg på Iglemyr.
I saksdokumentene med forslagsstiller og plansjefens kommentarer, argumenteres det med at det ikke kan bygges store
bygg på reguleringsområdet. Av den grunn falt Austrått idrettslags behov for flerbrukshall ut.
Ref. gjøres til utklipp under fra gjeldende plan Aktive Sandnes, kapittel 7. Behov i bydelene, som synliggjør behovene for
bydelen Austrått. Her kan vi tydelig se at forholdene ute og inne på Austrått er definert som dårlige og ikke ivaretatt av
planforslaget.

Vi ser at det planlegges et parkeringsanlegg på tomten som har større krav til fundamentering enn en ny idrettshall.
Viser samtidig til geotekniske vurderinger fra Multiconsult, hvor vi ser at det er mulig å oppføre store bygg på tomten
med velkjent og brukt teknologi.
Austrått idrettslag ber derfor om at reguleringsplanen inkluderer behovene som allerede er innspilt fra Austrått
idrettslag og at reguleringen ikke legger begrensninger for fremtidig vekst i bydelen. Samtidig ber vi om at
reguleringsplanen legger til rette for at alle idretter i idrettslaget er samlet og kan trene på Iglemyr.
Et forslag til regulering som ivaretar våre behov er som vist i bildet under, og bør utredes videre. Klubbhus kan for
eksempel være en del av en ny idrettshall. Det aller viktigste for bydelen er økt treningsflate.

Konklusjon
Reguleringsplanen for Iglemyr idrettspark må inneholde ny idrettshall, fotballbaner, inline-bane og andre fasiliteter for
et idrettsmiljø i Austrått bydel for å ivareta dagens og fremtidens behov. Austrått idrettslag mener det er uheldig å vedta
en reguleringsplan som ikke ivaretar dette.

Med vennlig hilsen
Austrå tt Idrettslag

