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2 STYRETS SAMMENSETNING
Styret 2017/2018
Leder

Tore Nedregaard

Nestleder

Olav Flaten

Trakk seg desember 2017

Kasserer

Tore Nedregaard

Fungerede kasserer

Styremedlem Fotball

Einar Sophus Ramsland

Styremedlem Håndball

Kjetil Fossum

Styremedlem Volleyball

Bjørn Sunde

Styremedlem Inline

Sigve Espedal

Varamedlem Fotball
Varamedlem Håndball

Jorunn Hauff

Varamedlem Volleyball
Revisor

Dag Andre Bogstrand

Revisor

Karl Johnny Braut

Valgkomitee

Henning Berge

Valgkomitee
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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 2017.

Administrasjon/renhold:
 June Serigstad (renholdsarbeider) frem til september 2017
 Maren Serigstad (renholdsarbeider) frem til september 2017
 Kjartan Tobiassen (IT/WEB) fra oktober 2017
Fotball:










Roger Gimre (trener A/B-lag)
Thomas Hagen (lagleder/trener for A/B-lag)
Kristoffer Selsås (trener G16/J16)
Torgeir Hetland (hjelpetrener Junior)
Pi Kyaw (hovedtrener G15 & G16)
Lars Øvernes (keepertrener ungdomsavd)
Jørn Hagen
Nagy Abel (trener G14) frem til 01.06.2017
Tor Kenneth Byberg (trener J13)

Håndball:
 Jan Erik Haugland (Trener J02) frem til sommeren 2017
 Karen Garpestad Sundøy (dommeransvarlig)
Volleyball:
 Tomas Cudny (rekrutteringsansvarlig)
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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
Det er avholdt jevnlige styremøter etter årsmøtet i 2017.

4.2 STYRETS ARBEID
Året har gått med til å følge etablerte rutiner i idrettslaget og sørge for en kontroll over økonomi.

4.3 ÅRSMØTE 2017
Det ble avholdt årsmøte for 2016 i mars 2017. Se årsrapport og protokoll som er tilgjengelig på
idrettslagets hjemmeside.
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4.4 ØKONOMI
Styring og sikring av klubbens økonomi er hovedoppgaven for styret. Her er en kort oppsummering av
årsrapporten fra regnskapskontoret Bokholderiet Hinna AS.

4.4.1 RESULTATER I 2017
Driftskostnadene i 2017 ble kr 3.156.725 mot driftsinntekter kr. 3.460.511,- noe som gir idrettslaget et
positivt årsresultat på kr. 303.786,-.
Lønnsutgifter:
Idrettslaget hadde i 2016 lønnsutgifter for kr 660.077,Grupperesultater:
Fotballgruppen har jobbet hardt i 2017 for å redusere utgifter, noe som viser igjen på grupperesultatet
for 2017.
1.
2.
3.
4.

Fotball kr. 192.756,Håndball kr. 138.647,Volleyball kr. -26.310,Inline kr. 11.320,-

Egenkapital:
Egenkapitalen for idrettslaget per 31.12.2017 er NOK 3.302.812,-, hvorav idrettsgruppene har følgende
positiv egenkapital på samme tidspunkt:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotball kr. 339.820,Håndball kr. 794.511,Volleyball kr. 382.673,Inline kr. 50.735,Admin kr. 1.735.073,- (likt som 2016)

4.4.2 FORDELING AV INNTEKTER OG UTGIFTER I 2017
I 2017 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 2017 er på samme måte fordelt på antall medlemmer. Utgiftene til de enkelte
idrettsgruppene er holdt internt i gruppene.
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4.4.3 REGNSKAPSKONTORET BOKHOLDERIET HINNA AS
Avtalen med Bokholderiet Hinna AS, heretter BH, er videreført. De utfører en veldig bra jobb for
idrettslaget, sikrer korrekt regnskap og god økonomisk oversikt. De rapporterer avdelingsregnskap og
hovedbok til kasserer månedlig.
BH kjører lønn til alle ansatte i AIL og gjør alle lovpålagte innrapporteringer. BH rapporterer om litt
utfordringer med å få nødvendige opplysninger for ansatte. Dette må det være fokus på fremover.
BH påpeker i sin årsrapport at det er viktig med en god kultur for dokumentering av all bruk av penger i
idrettslaget og i idrettslagets regi. De har forståelse for at det meste av arbeid utføres som dugnad, men
ber om at etablerte rutiner brukes av alle i idrettslaget.
Lagskontoene i idrettslaget er det ikke full kontroll over. Det betyr at beløpene som står som egenkapital
for hver avdeling ikke nødvendigvis er riktige, og at deler av disse beløpene hører til lagskontoene og
dermed er lagenes eiendom. Her må det tas aksjon fremover.
Resultatet for avdeling hovedstyre er satt til kr. 0,- i 2017 ved å overføre resultatet over til avdelingene i
henhold til fordelingsnøkkelen.

Utdrag fra årsrapporten:
«Styret i AIL har vist en stor forståelse for at økonomien i organisasjonen er viktig i løpet av tiden vi har
hatt oppdraget. Det er lagt ned et stort arbeid i løpet av 2016 og 2017 for å få kontroll og lage gode
rutiner. Dette arbeidet har gitt resultater i en bedre kontroll på økonomien fra måned til måned for alle
avdelinger i AIL.»
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4.5 MEDLEMSKONTINGENT, TRENINGSAVGIFTER OG LISENSER
Bildene på neste side viser betalingsgraden, beløp m.m. for medlemsfaktureringene i 2017.
Kort oppsummert per avgift/faktura:
Avgift/Faktura
Medlemskontingent 2017
Medlemskontingent etterfakt. 2017
Lisens A-, B- og C-lag 2017
Treningsavgift Fotball (>13år) 2017

Båtgrav
97,8 %
59,1 %
83 %
90,1 %

Beløp
NOK 850.100,NOK 22.100,NOK 27.600,NOK 40.000,-

Figur 1. Oppsummering avgifter og fakturaer

NB! Figurene nedenfor viser feil prosentvis innbetaling, da skjermbildene er tatt i 2018 og ikke i 2017
(systembegrensning).
Kontingenten er en av klubbens viktigste inntektskilder og det er svært gledelig at vi har så god kontroll
på medlemskontingenten. Sammenlignet med 2016 har vi også en høyere prosentvis innbetaling av
treningsavgift og lisens.
Fra og med 2018 vil innbetalinger for kontingent, treningsavgifter m.m. gjøres til Spoortz som driver
klubbadministrator løsningen vår. Det forenkler oppfølgning og sikrer en enda bedre kontroll på
innbetalingene. I tillegg har vi introdusert Vipps Faktura som skal gjøre det enklere for medlemmene å
betale.

Figur 2. Innbetaling medlemskontingent 2017
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Figur 3. Innbetaling etterfakturering av medlemskontingent 2017

Figur 4. Innbetaling Lisens A, B og C-lag 2017

Figur 5. Innbetaling treningsavgift fotball 2017
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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 2018
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 2018 fordeles på samme måte på antall medlemmer. Utgiftene til de enkelte
idrettsgruppene, er budsjettert for og holdes internt i gruppene.

Figur 6. Medlemsfordeling for fordeling av økonomiske midler i 2017
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4.6.2 GRUPPE- OG KJØNNSFORDELING I IDRETTSLAGET PER 15/1-2018

Figur 7. Gruppe og kjønnsfordeling inkl. trenere og lagledere

Figur 8.Medlemsfordeling inkl. trenere og lagledere
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Figur 9.Medlemsfordeling per idrett

Figur 10. Prosentvis fordeling av medlemmer inkl. trenere og lagledere
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4.6.3 MEDLEMSUTVIKLING – SAMMENLIGNING MOT 2016
Medlemsutviklingen sammenlignet mot 2016 vises i tabellen under. Negative tall (røde celler) viser en
reduksjon av antall medlemmer sammenlignet mot 2016. På samme måte for positive tall (blå celler).
Kort oppsummering:




Totalt antall medlemmer i AIL er redusert med 170 medlemmer
Volleyball har i % mistet flest, men nedgangen er også stor i fotball og håndball.
Dessverre er det tydelig at vi også i år har mistet mange kvinnelige idrettsutøvere.

Det ble høsten 2017 gjort en stor jobb med å oppdatere medlemsregisteret. Spoortz, tidligere KXWEB,
har opprettet nye filtre som gjør det lettere å indentifisere «flytere» (les: medlemmer uten tilknytning til
en idrett eller verv). Dette er nok en av grunnen til at medlemsantallet er redusert. Synkronisering mot
minIdrett er reaktivert høsten 2017.
Det å holde medlemsregisteret oppdatert til enhver tid er en utfording. Idrettslaget er avhengig av at
lagledere oppdaterer systemet jevnlig med nye eller sluttede spillere.

Figur 11. Medlemsutvikling 2016 til 2017
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4.6.4 LOKALER
Møtelokalet, som har blitt utstyrt med kjøkken, PA-anlegg, projektor m.m., i løpet av de siste årene, er
flittig brukt av våre medlemmer og av FFO. Dette er gledelig. Økningen i bruk av møtelokalet har også
ført til at vi har hatt to flinke fotballjenter som vasket lokalene jevnlig frem til høsten 2017. Vi har behov
for en ny renholder i 2018.
I 2018 vil møterommet utstyret enda bedre med blant annet komfyr, ny PC, ny skriver og router for
internett tilgang (fremdeles 4G).
I februar 2018 vil møterommet sikres bedre med nytt system for dørlås og bevegelsessensorer. Tilganger
vil nå være personlige og med begrensninger. Alle som ønsker å låne møterommet vil da få egen tilgang
ved hjelp av en app som kalles Futurehome.

4.6.5 ÅRSHJUL FOR STYRET I AIL 2018

Figur 12. Årshjul for hovedstyret 2018
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5 ÅRSMELDING FRA GRUPPENE
5.1 HÅNDBALL
Beretning skrevet av Bjørn Ravndal, Hans Jelsa, trenere og lagledere i håndball.

5.1.1 STYRET
Stilling

Navn

Status verv

Leder

Bjørn Ravndal

1 år igjen

Nestleder

Terje Hatlem

1 år igjen

Økonomi

Hans Jelsa

1 år igjen

Materialforvalter

Jorunn Hauff

1 år igjen

Sponsor

Ledig

Web - ansvarlig

Kjetil Fossum

Dugnad

Elisabeth R Skjelmerud 1 år igjen
(sykemeldt)

Sportslig leder

Brit Isabell Parra

Kommentarer

Terje Hatlem fungerer
1 år igjen
Terje Hatlem fungerer

1 år igjen

5.1.2 MØTEAKTIVITET
Styret har vært samlet til møte 8 ganger i perioden 2017.
Styret har kommunisert jevnlig gjennom telefon, emailer og diverse møter. Videre har håndballgruppen
vært representert i hovedstyret ved Kjetil Fossum og Jorunn Hauff (vara).
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 2017 hatt lag på alle alderstrinn fra spillere født i 2011 til Senior Damelag.
Klubben har fokus på at det skal være et tilbud for flest mulig til å være med lengst mulig. I praksis betyr
dette å sikre et tilbud til alle gjennom god og sunn forvaltning.
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I 2017 har vi dessverre ikke klart å opprettholde samme trykket på utdanning som året før. Dette blir
tatt opp igjen i 2018.
Styret har i perioden hatt et styremedlem for lite, samt hatt delvis sykemelding på Dugnadsansvarlig.
Håndballgruppen har over flere års stabil og god drift kommet i posisjon til å bidra til å investere i drift
av klubben. Se økonomi og eget investeringsbudsjett

Sportslig oppsummerer lagene 2017 som følger:
Damer
Damelaget avsluttet sesongen ved å akkurat klare å holde plassen i 4. divisjon. 2017/2018 sesongen bød
på mange utskiftninger av spillere. I sommer ble det jobbet med å få inn flere, og på et tidspunkt var vi
oppe 10 stk som ønsket å være med.
Siste uken før første seriekamp var vi nede i seks spillere, og ble nødt til å inngå et samarbeid med
Sandnes for å kunne stille til kamp. Seks Austråttspillere har vært lojale gjennom sesongen, men stor
gjennomstrømning av spillere har gjort sesongen vanskelig sålangt. Det er benyttet ca 30 forskjellige
spillere på kampene til nå.
Laget kjemper om poeng i alle kamper, for å beholde plassen i divisjonen.
Vi ser frem mot rekrutteringen fra egen klubb som begynner i Mai, da J02 blir 16 år.

Gutter 2001
Spillere.
I vår var det 16 spillere. Stort sett den samme gjengen som har spilt sammen siden laget ble startet. En
del spillere sluttet, så i høst var de 3 etter hvert 10 spillere igjen på laget. Heldigvis ville 3 tidligere
Austråttspillere i 2000-årgangen være med! de spiller på dispensasjon på G16.
Vi har også hatt hjelp av G 15 spillere for å få avviklet kamper.
Trener/trenere.
Even Soldal Jensen var trener i vår + Even Soldal jensen/Abel Nagy/Ståle Nedrebø har vært trenere i
høst.
Treninger.
Vår 2-3 pr uke; 2 treninger (mandag og torsdag) i Austråtthallen og 1 trening (Figgjohallen) i
Figgjohallen.
Høst 2-3 pr uke; 2 treninger (mandag og onsdag) er sammen med G 15. 1 trening (torsdag) er kun G16.
Det har hele tiden vært varierende oppmøte, og vi har ikke ført statistikk. Dette er aktive gutter som
driver med andre idretter + jobber.
Vi har spillere som hospiterer hos andre lag i regionen for å få utfordringer, samtidig som de spiller med
kameratgjengen i Austrått.
Antall lag.
Vi var påmeldt med 2 lag forrige sesong, 1 bredde og 1 regionslag. Vi hadde i en periode 4-5 spillere
skadet (bl.a.brukket ankel, brukket arm), og så oss tilslutt nødt til å trekke regionslaget. Belastningen på
de spillerne som var uskadet ble for stor! I høst har vi 1 lag påmeldt i breddeserien. Vi har spilt dobbel
serie fram til jul.
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Turneringer.
Vi dro med laget til Rødspætte cup i Danmark i påsken. En opplevelsesrik og lærerik tur, der vi møtte
store og sterke spillere fra Tyskland, Danmark og Sverige. Vår første kamp var mot svenske Lugi, og de
ble også vinner av hele turneringen for vår årsklasse.
Innsatspokal.
Innsatspokalen for sesongen 2016/17 ble tildelt Stian Ree Jensen.
Sosiale happenings.
Even har invitert alle hjem i stua for å se herrelandslaget på storskjerm. God stemning!
Sommeravslutningen hadde vi på Ganddal fritidssenter med bordtennis, biljard m.m.
Jenter 2002
J02 er 15 spillere, og vi har 2 lag i serien (A & B).
Det er en fin gjeng med spillere som har det kjekt sammen. Vi trener 3 ganger i uka.
I 2017 var vi med på Rødspætte-cup i Frederikshavn & Dyreparken cup i Kristiansand, samt Sandnes
sparebank cup.
Tabellene i desember 2017 viser at vi ligger på 2.plass i A-pulja og 5.plass in B-pulja.

Gutter 2002
Gruppen består av 13 gutter, hvor de fleste har spilt i 6+ år.
Det trenes 3 ganger i uken samt en fjerde trening for opptil 6 spillere i et «Sandnes Talent» samarbeide
med Sandnes og Bogafjell. Her er det en egen trener for disse treninger.
I nåværende sesong spiller vi i både G15 Bredde og Region samt et sammensatt G16 bredde lag med
Sandnes – «Sandnes/Austrått». Vårt G15 bredde lag er også et sammensatt lag med Sandnes –
«Austrått/Sandnes». Dette for å gi et godt tilbud til alle på ulike nivå. Vi har også ett godt samarbeide
med Austrått G16 hvor vi har 2 felles treninger i uken.
Det er en god gjeng gutter som utøver god innsats på treninger og kamper. Vi har i 2017 deltatt på 2
turneringer; Petter Wessel Cup og Dyreparken i Kristiansand i august – hvor vi spilte A finale men havnet
på 2 plass.
I sommerens beachturnering på Klepp deltok vi med et lag sammensatt av spillere fra G01 og G02. Vi
tapte finalen på shoot-out med knappest mulig margin mot Nærbø. To spillere deltok på Falk Elite
håndballskole i Horten i august.
Ved sesongoppstart fikk vi re-engasjert trener Abel Nagy for guttene (Spiller for Sandnes HK A lag
herrer). Han gjør en kjempeflott jobb, og spennende og utviklende for guttene og laget. I tillegg er Ståle
Nedrebø, Hege Storborg Mølstre, Katrine Holm med på trener/støtteapparat siden, samt lagleder Thor
Holm. Det jobbes både med teknisk og mental utvikling på trening og kamp.
Vi har hatt spillere med på sonemiljøet, og 2 av disse er nå tatt ut i RUM (Rogaland Utviklingsmiljø).
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Jenter 2003
Vi startet året med 24 aktive spillere og avsluttet med 21. Vi har hatt godt treningsoppmøte. 17-20+ på
de fleste treningene. Vi trener 4 økter i uka. Tre i austråtthallen, en i gymsal på Austrått skole.
Vi har målsetning om å få med oss flest mulig spillere så lenge som mulig, samtidig som spillerne skal få
mulighet til god sportslig utvikling. - vi føler at vi lykkes rimelig bra, selv om vi har hatt litt frafall av
spillere dette året.
Sesongen 16/17 hadde vi tre tre lag i seriespill. En førsteplass og to andreplasser. Vi kvalifiserte oss for
regionsluttspill, hvor vi endte på 3.pl. Vi har også tre lag i seriespill denne sesongen.
Vi har deltatt i flere turneringer:
Kongeparken cup, Klepp beachturnering, vi hadde to lag med på Stord håndballfestival. Lagene møttes i
finalen. Vi var med på partillcup i Sverige. Der tapte vi i 1/8-delsfinalen. (130 lag med i vår klasse) I
august vant vi Dyreparkencup.
Det ble også seier i Sandnes Sparebank Cup og beachhåndball på Klepp.

Jenter 2004
Laget har hatt en fin utvikling det siste året. Treningsviljen gjør at vi utvikler oss godt hele tiden.
Jentene har 4 felles treninger hver uke, hvorav en av disse øktene utelukkende er fysisk trening. Fasiten
sålangt i sesongen er 20 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Jentene er godt fornøyd med det, selv om det er litt å
ta igjen til de aller beste. % av spillerne på laget deltar regelmessig på sonesamlinger. Flere kunne nok
deltatt på det, men antall plasser gjør at ikke flere får prøve seg foreløpig.
J 2004 er en god gjeng på 14 spillere som vil vise godt igjen etterhvert som de blir eldre. Motivasjon og
treningsvilje kommer til å gi resultater.

Jenter 2005
Gruppen består av 12 jenter. De fleste har spilt håndball siden oppstart men noen begynte senere.
Det trenes 2 ganger i uken, hvor vi prøver å koordinere mot fotballen. Jentene spilte sesongen 16/17 i
bredde og øvet, sesongen 17/18 i bredde - men med et utvidet samarbeid med J04 (J13). Noen av
jentene trener fast 1 gang i uken med disse, «hospitering», og vi stiller med 1-2 spillere på deres kamper.
Videre har vi nylig innlemmet et samarbeide med J06 (J11) hvor noen av disse stiller på våre treninger og
kamper ved behov. Jentene ligger foreløpig på 3 plass i bredde serien etter 10 kamper.
Jentene er en fin gjeng med godt humør, hvor de har prestert godt og med kjempe innsats. Laget har
deltatt på følgende turneringer; Kongeparken cup i april, Kaper Cup i Farsund (juni) hvor jentene kom til
finalen, Dyreparken Kristiansand (august).
Trener er Ståle Nedrebø, lagleder er Håvar Eiane Skretting.

Side 19 av 30

Gutter 2005
I januar 2017 hadde Gutter 05 19 spillere. Celine Tjosevik er trener og gjør en fantastisk jobb med
guttene, men har nå meldt behov for avløsning fra høsten 2018!
Vi hadde et lag i bredde- og et i øvet serien. Vi deltok med to lag på Kongeparken Cup i april og
Dyrepark cup i august.
I løpet av våren var det 3 spillere som sluttet, disse hadde ikke gått på håndballen mer enn et par
måneder. I august var det enda to spillere som sluttet. En gikk over til Sandnes, den andre ville ikke
spille håndball lenger. I oktober var vi 14 spillere igjen på laget, flere av disse var relativt uerfarne. Vi så
at det ble vanskelig å beholde to lag. Vi valgte derfor å trekke øvet laget fra serien i høstferien. Nå ble
det lite utfordring på kampene for de flinkeste guttene. I november tok Celine og Irene Tjosevik derfor
kontakt med Sandnes HK for å se om vi kunne få til et samarbeid. Vi har ved hjelp av Even i sportslig
utvalg nå startet på et samarbeid med SHK. Dette samarbeidet virker veldig motiverende for både
spillerne og trenere. Spennende å se hva vi får til videre.
Det har vært vanskelig å finne ny oppmann til laget. Fikk to nye oppmenn til sommeren, men siden disse
guttene sluttet på håndballen i september/oktober måtte tidligere oppmann trø til igjen.
G05 er et bra lag med stort potensiale, det blir spennende å følge dem i 2018.
Lene Frafjord Oppmann G05

Jenter 2006
Jenter 06 er en energisk gjeng på 14 spillere.
Det er Idar Rosland som er hovedtrener og Kenneth Steevenson er hjelpe trener. Dei trener 2 ganger i
uka og er med i aktivitetsserien. De har deltatt på potetcup og er påmeldt til Kongepark cup.
Har og denne sesongen samarbeidet med jenter 12. Når jenter 12 har manglet spillere har jenter 11 fått
bli med på noen kamper. Vi har også delt laget i 2 grupper der hver gruppe annenhver onsdag er med på
jenter 12 sin trening. Dette samarbeidet har jentet 11 satt stor pris på.
Mvh oppmann Kate og Ingrid

Jenter 2007
Jenter 07 er en fantastisk flott gjeng på ikke mindre enn 18 jenter, to trenere som gjør en kjempe jobb
og to oppdamer.
Foruten faste kamper, så har jentene fått blitt med på masse annet kjekt. De reiste i august avgårde til
dyreparken cup, dette var stor stas. I november deltok de i camp med overnatting på Bryne, der de fikk
oppleve masse kjekt. I romjulen var det turnering, hvor de for første gang fikk spille på stor bane. Dette
var uvant, men veldig gøy og jentene gikk hjem med 2 seire av 3 mulige.
Disse jentene har holdt sammen nå siden de begynte, med noen få utskiftninger. De stiller på så og si
hver trening, og man ser stadig en positiv utvikling på dem. De koser seg med håndballen og det synes.
Nytt denne sesongen er at de skal spille på stor bane, det blir kjekt. Foreldre stiller på kamper og
dugnad, og det er en flott gjeng rundt jentene. Vi ser frem til mye kjekt med jentene fremover.
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Jenter 2008
I 2017 har J08 vært med på Kongeparken cup i april og Aktivitetsserien fra høsten 2017. Det har vært litt
utskiftninger på laget. I aktivitetsserien har de vært meldt på med 3 lag, dette har nok vært 1 lag for mye
da vi har måtte låne spillere hver gang for å kunne stille 3 lag. Men har til gjengjeld blitt mye spilletid på
jentene :-)
Vi har fra og med februar kun 1 trener, og håper noen foreldre stiller opp som hjelpetrenere da det blir
vanskelig for Stine å drive treningene helt alene.
Jentene har tilbud om å trene 2 ganger i uken, men blir stort sett 1 gang. Trening torsdager har vært mer
på frivillig basis.
Stine Salomonsen, Oppmann J08

Gutter 2008
Ved utgangen av 2017 teller laget 14 medlemmer. Vi trener fortsatt på mandager i Austråtthallen (17301830) og har jevnt godt oppmøte på treningene. Noen har sluttet og noen har kommet til.
I løpet av året har vi deltatt i serieturneringer i vår ring i tillegg til tre turneringer utenom. Dette var SIF
sin turnering i mars, Dyreparken cup og romjulsturnering i Giskehallen. I romjulsturneringen prøvde
guttene seg for første gang på stor bane. Noe uvant i første og andre kamp siden de ikke har trent på
dette, men en kjempegod innsats i siste kamp mot SIF Sagosen.
Guttene har utviklet seg både i forsvar, angrep og skuddteknikk. Gleder oss til forstsettelsen med
guttene.
Trenerne Ann Jeanett og Berit Theresa gjør en kjempejobb med guttene og får dem til å yte godt på hver
trening.
Gutter/Jenter 2009
For gutter og jenter født i 2009, så har vi deltatt på turneringene innen vår ring. Vi har snakket om å
delta på andre som vi har fått invitasjon fra, men til nå har det ikke blitt til.
Mange av våre spillere er i en alder der de har flere aktiviteter og vil derfor ikke at det skal bli for mye.
Vi gleder oss til mer håndball i 2018 og det blir spennende når de begynner med seriespill i 3 klasse
Rikke Bjørkestøl

Gutter/Jenter 2010
Jenter /gutter født 2010, 15 jenter og 6 gutter var i 2017 med på 4 turneringer. De trener hver torsdag
fra 18-19.
Gunn Hilde Nordgarden
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Gutter/Jenter 2011
Høsten 2017 møtte 7 spente førsteklassinger opp til sin første håndballtrening i gymsalen på Austrått
skole. Fokuset har vært lek med ball, og innsatsen har vært super, slik bare 6-åringer kan. Spillergruppa
har vokst jevnt til stor glede for alle. Vi har en foreldregruppe som er engasjerte og positive, og bidrar
inn i gruppa spontant og planlagt. Spillerne synses det er stas når foreldrene er med på ulike
lekaktiviteter på trening, eller som lagledere på kamp. Vi har spilt turnering i Gjesdal hallen og i Sørbø
hallen. 2017 avsluttet vi med julebaluba. Austrått mix6 har 16 spillere og vi gleder oss til å fortsette
sesongen i 2018!
Det viktigste for foreldre og trenere til mix6 er at alle spillerne skal være inkludert og oppleve mestring
hver trening og kamp. Vi jobber mot NHF sine mål, begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play.
Mix6 er en fantastisk gjeng, som jeg har stor glede av å trene! Jeg gleder meg til fortsettelsen!
Torunn Gudmestad

Oppsummering
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 2018 skal bli minst like bra.

5.1.4 DUGNADER
Det har i løpet av 2017 vært gjennomført følgende dugnader
ÅRSHJUL FOR HÅNDBALLGRUPPA
ANSVAR

DUGNAD

NÅR

Elisabeth S*

Enjoy guide

September/ oktober 2017

J+G 13*

Natturnering / avslutning

Mai 2017

J+G 14*

17 mai, ta betaling for parkering på Maxi

Mai 2017

J+G 12*

Dyrepark Festivalen

August, planlegges i mai / juni 2018

Kioskdriften har vært fordelt på de aktive lagene gjennom året.
Det har i tillegg vært dugnadsaktivitet internt på en del av lagene – dette administrerer lagene selv, men
rapporterer økonomien inn til styret ved kasserer.
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5.1.5 ØKONOMI
Håndballen gikk i 2017 med et overskudd på 138.647,- mot budsjettert overskudd på 98.837,Det er budsjettert med et overskudd på kr 78.584,- i 2018.
Laget har pr 31.12.17 kr. 794.000,- i bankinnskudd. Ca kr. 100.000,- av disse er bundne midler knyttet til
lagkontorer.
Satser for treningsavgift er for 2018 satt til:
●
●
●

6-12 år 800,13-14 år 1200,15-19 år 1400,-

I tillegg kommer kontingent til idrettslaget på 200,-

5.1.6 MÅLSETNINGER FOR 2018
1. Økonomi, gruppen skal gå i balanse på drift, og legge av penger til fremtidige investeringer
2. AIL håndball skal praktisere bredde på alle aldersnivå. Styret ønsker å bli med i Klubbhuset, som
er et prosjekt for å rekruttere og beholde flere spillere, spesielt i ungdomshåndballen
(Håndballforbundet)
3. Ta, og følge opp tiltak for å beholde og rekruttere gutter i håndballen (Samarbeid med Sandnes
Håndball)
4. Utvikle trenere og dommere.
5. Fortsette å stabilisere driften av avdeling håndball.
6. Styre vil drive aktiv rekruttering for å sikre kontinuerlig drift. En utfordring at hele styret ble valgt
inn samtidig i 2017.
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5.2 FOTBALL
Beretning skrevet av Kristoffer Selsås (Daglig Leder Fotball 2018).

5.2.1 STYRET
Leder: Kristin Auestad
Kasserer: Arne Rassmussen
Materialforvalter: Olaug Akselberg (gikk ut av styret i starten av 2017, men har hjulpet som
materialforvalter uten verv).
Sportslig leder barn: Annelin Sele
Sportslig leder ungdom: mangler
Ansvarlig kamp- og treningslogistikk / Jenteansvarlig: Kristoffer Selsås
Grasbaneansvarlig: Lasse Strusshamn
Dugnadsansvarlig: Nina Rødsmoen
Webansvarlig: Kjell Inge Øygard
Gruppemedlem: Martin Breilid (Fra høsten 2017)
Styret har hatt møter hver måned med unntak av juli.

5.2.2 FFO (FOTBALL FRITIDSORDNINGEN)
Håvar Holmen har vært ansvarlig trener i 2017, der han har hatt med seg 4-6 trenere på 15-20 unger fra
7-10 år. Kristin Auestad har hjulpet til med deler av det administrative.

5.2.3 ARRANGEMENT
Internturneringen i september er alltid en klassiker med mange barn og unge tilstede. Passerte over 300
barn i 2017, høy aktivitet og heldige med været.

5.2.4 SPORTSLIGE BEGIVENHETER
Vi hadde sesongen 2017 med oss hele 4 lag i 1.divisjon: G15, G16, J16 og Junior
Austrått G16 vant OBOS-cupen 2017.
Austrått A-lag kom til finalen i OBOS-cupen 2017.
Vi hadde hele 57 lag påmeldt i sesongen 2017, noe som er det høyeste antallet på hvert fall en god del
år.

Barneavdelingen
Barneavdelingen har deltatt i lokale turneringer som Grønt Gras, Sandnesgraset, Høgsfjordturnering,
Havdurknotten m.fl. Klubben dekker Grønt Gras på våren og ConocoPhillips på høsten.
Høy aktivitet hele året og hvor vi også hadde stor deltakelse på internturneringen vår, noe som var
veldig kjekt. Vi planlegger å gjennomføre enda flere prosjekter i 2018 etter vi ansatte en daglig leder i en
50% stilling.
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Ungdomsavdelingen
Austrått G14 3div ble trent av Pi Kyaw og lagleder var Katrin Handeland. Laget har hatt stort fokus på
trivsel og har vært en fin plass for å fremme det sosiale aspektene ved fotballen.
Austrått G15 1div ble trent av Bjørn Andersen og hadde to ulike lagledere i løpet av sesongen. Laget
deltok på Norway cup og trollcup. Laget hadde en veldig god vårsesong, men slet mer utover høsten
grunnet mye skader og litt svakere oppmøte på treninger.
Austrått G16 hadde både et lag i 1div + et 7er lag i 7er serien. Her fremmer vi både trivsel og ”alle med”,
samtidig som vi har fokusert mye på å gi alle et best mulig tilbud tilrettelagt for sitt nivå. Vi var store
deler av vårsesongen topp 2, men endte til slutt på en 4 plass i 1 divisjon grunnet høy kampbelastning på
en del spillere som etter hvert fikk matche seg i 5.div med Austrått senior 2. 7er laget kom på 2.plass. Vi
deltok på Søgne Elitecup og Trollcup, samt vant finalen i Obos cupen 2018. Trener og lagleder var
Kristoffer Selsås.
Austrått J16 ble meldt på i 1divisjon sesongen 2018 og kom i våren på 3-plass noe som gjorde at vi
kvalifiserte oss for 1.divisjon også til høsten. Vi deltok på Sandarcup på sommeren og var både i Oslo og i
Sverige under oppholdet i Sandefjord. Trener og lagleder var Kristoffer Selsås. Jentene fant etter
sesongen ut at de ønsket prioritere andre ting og Kristoffer takket i samme slengen av etter 5 år som
trener for dette laget.
Junior 1 div og 2 div trener Andreas Holst og Tox, lagleder Kristin Auestad. Laget kom midt på tabellen i
begge divisjoner.

Senioravdelingen
A og B laget 4 o 5 div. Hovedtrener Roger Gimre, ass trener Rune Skjæveland, Lagleder Thomas Hagen
C laget 7 div trener Jone Grønstøl
Senior avdelingen A laget rykket til slutt ned fra 4.divisjon og medførte at også Austrått B-lag gikk ned en
divisjon de også på tross av at vi holdt dette laget. Før 2018 har vi fått tilbake Jørn Hagen og satser på at
duoen Jørn/Roger med delt ansvar skal få oss opp igjen før 2019-sesongen!

Austrått IL Fotball takker alle trenere, lagledere og dugandsansvarlige for en kanoninnsats i
2017 og håper vi får med de fleste av dere også i 2018

5.2.5 DUGNADER
Alle lag har kioskdugnad. Ellers har vi følgende inntektsgivende dugnader:
1. Loddsalg (150 lodd á 2kr pr lodd)
2. TV-aksjonen (50 personer og inntekt på 7500,- Her er formålet bedre enn inntektene)
3. Enjoy-salg (2 Enjoybok for den eldste og 1 Enjoybok for alle yngre søsken)
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5.3 VOLLEYBALL
Beretning skrevet av Bjørn Sunde (leder Volleyball)

5.3.1 STYRETS SAMMENSETNING I 2017/2018
Leder & sportslig leder: Bjørn Sunde
Nestleder: Kari Widding
Økonomi: Camilla Best Sætre/ Arild Tøge (camilla trakk seg mai 2017)
Material forvalter: Arild Tøge
Styremedlem/sekretær: Therese Skailand
Styremedlem: Sylvi Moland Johansen
Styremedlem/web: Inger Haugseng Wigestrand
Ungdomsrepr: Pernille Wigestrand

5.3.2 MØTEAKTIVITETER
Styret har avhold faste møter ca. 1 gang pr måned. Det har vært hovedfokus på økonomi.

5.3.3 MATERIELL
Alle lag har drakter. Kjøpte nytt draktsett til U11/U13 laget i 2017. Flere draktsett i reserve i
materialrom.

5.3.4 ØKONOMI
Styret har kontrollen på økonomien. Resultatet for 2017 ble et minus på 26.311 mot et budsjett på
minus 104.253. Hovedgrunnen til besparelsen var at 1.div laget ble trukket og fokus på kostnader.
Volleyballgruppen har en solid egenkapital.

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.

5.3.6 SPORTSLIG
Det var igjen guttene som slo best fra seg i NM. I en fantastisk spennende U19 finale i Molde ble det
gull! Gratulerer!
Alle disse lagene kvalifiserte seg og deltok i Norgesmesterskapet:
U19 gutter, U19 jenter, U17 gutter og U15 jenter.
1.divisjonslaget til guttene måtte vi dessverre trekke fra seriespill før sesongstart. Dette da «alle»
spillere enten dro for studie annet sted, la opp, eller begynte i annen klubb.
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Flere av våre medlemmer spilte sandvolleyball turneringer. Inkludert NM. Det er kjekt å se at
hallidretten og er en fantastisk idrett utendørs – på sanden.
Trenere.
Austrått sine fantastiske trenere Bjørn, Oddveig, Harald og Tomasz fortsetter år etter år med å legge ned
en enorm mengde treningstid for klubbens medlemmer. Asbjørn og Audun fortsatte med U15 jentene
og de har blitt en god gjeng etter hvert. På Damelaget/U17 har de «etablerte» spillerne bidratt på
trenersiden. Vi synes og det er kjekt at Pernille, Birgitte og Sigrid R. har bidratt som hjelpetrenere i
forskjellige lag, dette er noe klubben trenger, det er ofte slik at spillerne vet hvor skoen trykker.
Det kommer også frem mange engasjerte foreldre i de yngste gruppene. Det er utrolig viktig for
fremtiden.

5.3.7 SPORTSLIG LEDER
Styret har forsøkt å la sportslig leder være bindeleddet mellom trenere og styret. Samt legge til rette for
trenerne etter beste evne.
Styret takker for arbeidet som er utført på parketten.

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.
Men vi må fortsatt ha engasjerte foreldre med oss. Uten dem – intet tilbud.
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5.4 INLINE
Beretning skrevet av Sigve Espeland (leder Inline gruppen) februar 2018.

5.4.1 TRENING OG KONKURRANSE:
I inline gruppa har det i 2017 vært 8 lisenser, dvs. 8 aktive løpere. 4 i aldersgruppen 6-12 og 4 i
aldersgruppen 26 og eldre. I tillegg har 3 foreldre bidratt til gjennomføringen av det sportslige tilbudet.
Bl.a. 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 3-4 barn på nesten hver inline og istrening hele året.
Det har vanligvis 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 i skolegården på Austrått skole og ved Riaren for de
yngste løperne. Treningen på hurtigløpskøyter i vinterhalvåret har foregått på isen i Sørmarka Arena i
Stavanger. De yngste løperne har hatt fast treningstid mellom kl. 17.00 og 18.00 på mandager og
torsdager.
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 2017, i samarbeid med Rogaland Skøytekrets, 3 inlineløp på Reve gokartbane
på følgende datoer: 2. mai, 18. juni og 27. august. På de to første løpene var vi uheldig med været med
regn og våt bane. Relativt få stilte derfor til start. På løpet den 27. august smilte værgudene til oss og 11
løpere stilte til start. Når det er fint vær klarte vi å få like mange løpere til å stille til start som vi hadde på
alle løpene i 2016. På de to løpene hvor det regnet stilte kun 5 og 4 løpere til start.
Løpere fra inlinegruppa har deltatt på følgende inlineløp i 2017:
 3 inline løp på Reve gokartbane i Klepp (21/5 - 2 løpere, 18/6 - 2 løpere, 27/8 - 4 løpere)
 Spreewald Marathon 2017 (Tyskland 23/4 - 1 løper)
 Berlin Marathon - Inlineskating 2017. (Tyskland 23/9 – 2 løpere)
 4 av de yngste løperne har også stilt til start på flere skøyteløp på is i Sørmarka Arena vinteren
2017/18 bl.a. den såkalte Onsdagscupen, Landsdelsmesterskapet, Sandnesgauken og
Rekordløpet.

5.4.2 ADMINISTRATIVT:
Vinteren 2017/18 har vi begynt arbeidet med å planlegge lokale inlineløp for 2018. Også denne
sesongen legger vi opp til å samarbeide med Rogaland Skøytekrets.
Inlinegruppa har vært representert i hovedstyre i 2017.
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Inlinegruppa har ikke egen bane. Trening foregår bl.a. i skolegården på Austrått skole, ved Riaren, på
sykkelstier og for de eldre løperne på lite trafikkerte landeveier i distriktet. Vi følger derfor nøye med på
utviklingen når det gjelder inlinebaner i Norge. I 2017 kom den tredje banen på plass. Nå er det en bane
i Nord-Odal, en i Asker og en i Sandefjord. I forlengelse av dette kan det nevnes at styret i Austrått IL har
etablert en anleggskomite. Inlinegruppa er representert i denne komiteen.
Vi bidrog også til å revidere beskrivelsen av inline som sport på Norges Skøyteforbund sin webside
vinteren 2017/18. Dette i forbindelse med at Norges Skøyteforbund fornyet sin webside.
Vi har vedlikeholdt listen med kretsrekorder for inline på Rogaland Skøytekrets sin webside.
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6 VEDLEGG
 Årsregnskap 2017
 Revisorers uttalelse til regnskap 2017

7 OPPSUMMERING FRA STYRET
Det har vært et hektisk, men flott idretts- og klubb år. Fokuset til styret har vært å fortsette bruk av av
systemer og rutiner for 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 2017.

Austrått 14.03.2018
For styret i Austrått Idrettslag 2017/2018
Tore Nedregaard
Styreleder
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Årsregnskap
Austrått IL

2017

Austrått IL
Resultatregnskap 2017

DRIFTSINNTEKTER OG
NOTE
DRIFTSKOSTNADER

2017

2016

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

kr
kr
kr
kr
kr

Sum driftsinntekter
Treningskostnad
er, leir, reiser
Lønnsog
personalkostnad
Andre driftskostnader

kr
kr
kr
kr
kr

919 728
1 081 929
700 643
731 397
633 272

kr

3 460 511 kr

4 066 969

kr
kr
kr

2 189 038 kr
668 656 kr
299 031 kr

3 174 906
617 832
364 819

Sum driftskostnader

kr

3 156 725 kr

4 157 557

Driftsresultat

kr

303 786 kr

-90 588

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

kr
kr

12 625 kr
- kr

10 965
-

Sum finanskostnader

kr

12 625 kr

10 965

ÅRSRESULTAT

kr

316 411 kr

-79 623

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
4

kr

316 411 kr

-79 623

Sum disponering

kr

316 411 kr

-79 623

2
2

939 150
611 214
703 547
640 312
566 288

Austrått IL
Balanse per 31.desember 2017

EIENDELER
Anleggsmidler
Sum anleggsmider

NOTE

2017
kr

2017

2016

- kr

-

Omløpsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

kr
kr
kr
kr

11 125
516 565
527 690

kr

3 713 950 kr

3 097 797

Sum omløpsmidler

kr

4 026 683 kr

3 625 487

SUM EIENDELER

kr

4 026 683 kr

3 625 487

Egenkapital Fotball
Egenkapital Håndball
Egenkapital Vollyball
Egenkapital Inline
Egenkapital Admin

kr
kr
kr
kr
kr

339 820
794 511
382 673
50 735
1 735 073

kr
kr
kr
kr
kr

147 064
655 864
408 983
39 415
1 735 073

Sum egenkapital

kr

3 302 812 kr

2 986 399

kr
kr

- kr
- kr

-

Sum langsiktig gjeld

kr
kr

- kr
- kr

-

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

kr
kr
kr
kr

245 142
53 353
425 378
723 871

kr
kr
kr
kr

246 175
35 819
357 094
639 087

Sum gjeld

kr

723 871 kr

639 087

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

kr

4 026 683 kr

3 625 486

6

Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

kr
kr
kr
kr

32 500
280 233
312 733

4,5

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

7

Sted, dato og år

Austrått IL
Noter til regnskapet 2017
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 2017

Note 2

Ansatte, godtgjørelser m.v.
Det er registrert følgende lønnskostnader i 2016
2017
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonkostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

Note 3

kr
kr
kr

570 602
75 391
14 084

kr

660 077

Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 3 713949,98 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 28137,-

Note 4

Egenkapital
Annen EK

Note 5

SUM EK

Egenkapital pr 01.01.17
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat

2 986 400

2 986 400

316 411

316 411

Egenkapital pr. 31.12.17

3 302 811

3 302 811

Egenkapital pr avdeling
Fotball
Håndball
Vollyball
Inline
Admin
SUM

339 820
794 511
382 673
50 735
1 735 073
3 302 812

339 820
794 511
382 673
50 735
1 735 073
3 302 812

Avdelingsregnskap
Fotball
Inntekter
Kostnader
Resultat 2017

Netto resultat

Note 6

1 805 401
1 612 645
192 756

Håndball
957 011
818 364
138 647

Vollyball
382 692
409 002
-26 310

192 756

138 647

-26 310

Andre fordringer
Andre fordringer består av Grasrotandel og Bingoinntekter, innteksført i 2017, mens innbetalingen kom i 2018
Salg av Enjoy, inntektsført i 2017, mens innbetaling kom i 2018.

Note 7

Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består av feriepenger, samt LAM 2018 mottatt i 2017.
Stor post leverandørgjeld, faktura Enjoy (Pecto Media AS) kostnadsført i 2017, betalt i 2018 (184 800,-)

Inline
19 347
8 027
11 320

11 320

