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2 STYRETS SAMMENSETNING
Styret 2018/2019
Leder

Tore Nedregaard

Nestleder

Einar Sophus Ramsland

Kasserer

Tore Nedregaard

Styremedlem Fotball

Magnus Frøiland

Styremedlem Håndball

Kjetil Fossum

Styremedlem Volleyball

Bjørn Sunde

Styremedlem Inline

Sigve Espedal

Varamedlem Fotball

Nina Lind

Varamedlem Håndball

Jorunn Hauff

Fungerede kasserer

Varamedlem Volleyball
Revisor

Hans Jelsa

Revisor

Arvid Karlsen

Valgkomitee
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 2018.

Administrasjon/renhold:
 Kjartan Tobiassen (IT/WEB)
 Julie Hauff
 Silje Hauff
Fotball:













Roger Gimre (trener A/B-lag)
Thomas Hagen (lagleder/trener for A/B-lag)
Kristoffer Selsås (daglig leder fotball)
Jørn Hagen
Yngve Hagen
Fredrik Selsås
Tor Kenneth Byberg
Timmy Todnem
Junet Mohammed Hassan
Håvar Holmen
Pi Kyaw
Rasmus Sundby Øxnevad

Håndball:







Even Soldal Jensen
Celine Tjosevik
Jan Erik Haugland
Nagy Abel
Zoe Vendel Moen
Malin Berg

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 2018.

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 2018
Det ble avholdt årsmøte for 2017 i 19.04.2018. Noe forsinket pga. problemstillingene rundt
Austråtthallen som ble stengt en god periode. Se årsrapport og protokoll som er tilgjengelig på
idrettslagets hjemmeside. Årsmøtet godkjente ikke budsjettet for 2018. Ekstraordinært årsmøte ble
derfor avholdt 09.05.2019, hvor budsjettet ble godkjent.
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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.

RESULTATER I 2018
Driftskostnadene i 2018 ble kr 3.180.576 mot driftsinntekter kr. 3.170.714, - noe som gir idrettslaget et
samlet positivt årsresultat på kr. -9,862, -.
Lønnsutgifter:
Idrettslaget hadde i 2018 lønnsutgifter på kr 912.894, Grupperesultater:
Fotballgruppen jobbet hardt i 2017 med å redusere utgiftene i gruppen. I 2018 har de fortsatt med
dette, noe som viser igjen på grupperesultatet for 2018.

Inntekter
Kostnader
Resultat 2018

Fotball
1 349 717
1 140 753
208 964

Håndball Vollyball
853 761 406 746
1 060 290 390 006
-206 529
16 740

Inline
20 058
35 536
-15 478

Egenkapital:
Egenkapitalen for idrettslaget per 31.12.2018 er NOK 3.306.507, -, hvorav idrettsgruppene har følgende
positiv egenkapital på samme tidspunkt:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotball kr. 548.784, Håndball kr. 587.982, Volleyball kr. 399.413, Inline kr. 35.257, Admin kr. 1.735.072, - (likt som 2016 og 2017)

FORDELING AV INNTEKTER OG UTGIFTER I 2018
I 2018 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 2018 er på samme måte fordelt på antall medlemmer. Utgiftene til de enkelte
idrettsgruppene er holdt internt i gruppene.
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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. Det har blitt bedre i 2018, men det bør
fortsatt være fokus på dette 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 fortsatt 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 2018 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 til 2018 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.
Vi i Bokholderiet Hinna AS ser frem til et godt samarbeid videre i 2019».
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4.5 MEDLEMSKONTINGENT, TRENINGSAVGIFTER OG LISENSER
Bildene på neste side viser betalingsgraden, beløp m.m. for medlemsfaktureringene i 2018.
Kort oppsummert per avgift/faktura:
Avgift/Faktura
Medlemskontingent 2018
Treningsavgift 2018

Bet.grad
96,6 %
89,7 %

Fakturert:
NOK 147.000, NOK 710.100, -

Betalt:
NOK 142.000, NOK 636.950, -

Figur 1. Oppsummering avgifter og fakturaer

Fra og med 2018 er alle innbetalinger håndtert via klubbverktøyet vårt Spoortz. Dette har forenklet
administreringen og har gitt oss bedre oversikt over innbetalinene som er gjort av våre medlemmer.
Sammenlignet med 2017, hvor totalt innbetalt beløp var kr. 939.800, -, er inntekten i 2018 redusert til
kr. 778.950, -.
Fotballen valgte i 2018 å inkludere lisensen for A og B-lag i samme faktura som treningsavgift. Det er
derfor i 2018 ikke en egen faktura for lisens som tidligere år.
NB! Figurene nedenfor viser feil prosentvis innbetaling, da skjermbildene er tatt i 2019 og ikke i 2018
(systembegrensning).

Figur 2. Innbetaling medlemskontingent 2018
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Figur 3. Innbetaling treningsavgift 2018

Figur 4. Innbetaling medlemskontingent trenere, lagledere og ikke-aktive i 2018

4.6 MEDLEMMER OG MEDLEMSUTVIKLING
Tabellene og figurene under viser medlemstallene per 06. Januar 2019.

MEDLEMSFORDELING TIL FORDELING AV INNTEKTER OG UTGIFTER I 2019
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 2019 fordeles på samme måte på antall medlemmer. Utgiftene til de enkelte
idrettsgruppene, er budsjettert for og holdes internt i gruppene.
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Figur 5. Medlemsfordeling for fordeling av økonomiske midler i 2019

GRUPPE- OG KJØNNSFORDELING I IDRETTSLAGET PER 6/1-2019

Figur 6. Gruppe og kjønnsfordeling inkl. trenere og lagledere
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Figur 7.Medlemsfordeling inkl. trenere og lagledere

GRUPPEFORDELING
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Figur 8.Medlemsfordeling per idrett
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FORDELING MEDLEMMER PER IDRETT
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Figur 9. Prosentvis fordeling av medlemmer inkl. trenere og lagledere
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MEDLEMSUTVIKLING – SAMMENLIGNING MOT 2017
Medlemsutviklingen sammenlignet mot 2017 vises i tabellen under. Negative tall (røde celler) viser en
reduksjon av antall medlemmer sammenlignet mot 2017. På samme måte for positive tall (blå celler).
Kort oppsummering:




Totalt antall medlemmer i AIL er redusert med 20 medlemmer
Vi har mistet gutter i alderen 13-19 år i fotball og håndball.
Vi har fått flere jenter i alderen 13-19 år i fotball.

Det å holde medlemsregisteret oppdatert til enhver tid er en stor utfordring. Idrettslaget er avhengig av
at lagledere oppdaterer systemet jevnlig med nye eller sluttede spillere.

Figur 10. Medlemsutvikling 2017 til 2018
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4.7 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.
I februar 2018 ble møterommet sikret bedre med nytt system for dørlås og bevegelsessensorer.
Tilgangene er personlige og med begrensninger. Alle som har ønsket å låne møterommet har fått egen
tilgang. Dette har fungert meget bra, selv om noen brukere har opplevd noe ustabilitet. Leverandøren
Futurehome jobber med å finne årsaken.

4.8 ÅRSHJUL FOR STYRET I AIL 2019

Figur 11. Årshjul for hovedstyret 2019
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5 ÅRSMELDING FRA GRUPPENE
5.1 HÅNDBALL
Beretning skrevet av Bjørn Ravndal, Hans Jelsa, trenere og lagledere i håndball.

STYRET
Stilling
Leder
Nestleder
Økonomi
Materialforvalter

Navn
Bjørn Ravndal
Terje Hatlem
Hans Jelsa
Jorunn Hauff

Status verv
Rolle på valg 2019
Rolle på valg 2019
Rolle på valg 2019
Rolle på valg 2019

Kommentarer
Gjenvalg usikkert
Gjenvalg

Sponsor

Ledig

Rolle på valg 2019

Terje Hatlem fungert

Web - ansvarlig
Dugnad

Kjetil Fossum
Elisabeth R Skjelmerud

Rolle på valg 2019
Rolle på valg 2019

Sportslig leder

Brit Isabell Parra

Rolle på valg 2019

Gjenvalg

Gjenvalg usikkert

MØTEAKTIVITET
Styret har vært samlet til møte 8-10 ganger i perioden 2018. I tillegg en faglig/sosial samling våren 2018
og en samling for oppmenn og trenere høsten 2018.
Styret har kommunisert jevnlig gjennom telefon, emailer og diverse møter. Videre har håndballgruppen
vært representert i hovedstyret ved Kjetil Fossum og Jorunn Hauff (vara).
Saker som er behandlet i styret er:
●
●
●
●
●

Økonomi
Drift av avdeling håndball
Dugnader
Sponsor
Arrangement

Styret hadde som målsetting i 2018 i å starte opp med Klubbhuset i regi av forbundet, men på grunn av
ulike årsaker er vi enda ikke kommet i gang. Målet må være å komme i gang i 2019

SPORTSLIG
Austrått IL håndball har i 2018 hatt lag på alle alderstrinn fra spillere født i 2012 til Senior damelag og
herrelag.
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.
I 2018 har vi noen få trenere som tar videre trenerutdannelse. Ønsket er å fortsette dette arbeidet i
2019.
Styret har i perioden hatt et styremedlem for lite, samt hatt delvis sykemelding på Dugnadsansvarlig.
Sportslig oppsummerer lagene 2018 som skrevet under de neste kapittlene.
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5.1.3.1 A-LAG DAMER
De er 14 jenter totalt som er med på treninger 2 ganger i uka.
Før jul spilte de 8 kamper. 1 seier og 7 tap. Noe som ikke er bra dessverre.
Har ikke spilt turnering forrige år.

5.1.3.2 A-LAG HERRER
Herrelaget startet sesongen med en base på åtte G01 spillere. Disse har siden blitt supplert med noen
eldre spillere og er nå en gruppe på 12 seniorer pluss tre fra G02.
Treningsmengde 2 ggr i uken.
Nivå: Kommer seg – med seier i første kamp i 2019
Humør: på topp – og nye/gamle spillere trives og føler seg som en del av et positivt miljø.
Målsetning for sesongen: Danne sportslig og sosialt grunnlag videre seniorspill for de som ikke vil trene
4ggr i uken.
Fra og med Januar 2019 begynner en spiller å hjelpe til som trener på yngre lag.

5.1.3.3 G2002
G16 laget i 2018/2019 sesongen regnet som et tilbud til de som ikke meldte overgang til hardt satsende
Sandnes. Det er 3 gutter som spiller fast her. Guttene suppleres med de spillerne som spiller mindre på
Sandnes G16 i et samarbeid. Samarbeidet fungerer veldig bra.

5.1.3.4 J2002
J02 er nå 12 spillere og vi spiller med ett lag i Regionserien. Det er en fin gjeng med jenter som har spilt
sammen i mange år. Vi trener 3 ganger i uken, 2 av gangene sammen med damelaget til Austrått. Noe
som fungerer veldig fint.
I 2018 har vi vært med på Rødspætte Cup i Fredrikshavn, Uego Cup på Ålgård og Dyreparken Cup i
Kristiansand.
Marte

5.1.3.5 J2003
J 2003 er 15 jenter som trener godt, og som har lyst til å utvikle seg videre som håndballspillere. Vi har
dessverre hatt litt frafall av spillere. Ved inngangen til 2018 var vi 20 spillere, så 5 stk har valgt å slutte
med håndball.
Vi trener 3 håndballøkter i uka og en økt fysisk på Trimeriet i Sandnes. Vi har nå 2 serielag. Ett i J15 A og
ett i J15 region.
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Laget har hatt gode sportslige resultater i 2018. Kan bla nevne 2.plass i regions mesterskap og 3. plass i
Danmarks største turnering, Rødspette cup.
Kjetil Henden

5.1.3.6 J2004
Austrått j04 innledet samarbeid med Bogafjell j04 ved inngangen til sesongen 18/19. Samarbeidet
startet opp før sommeren 2018. Bakgrunn for samarbeid var å få til en bred og god treningsgruppe med
nivåtilpasning for alle (motto: flest mulig - lengst mulig - best mulig). Samarbeidet fungerer godt, både
for bredde- og øvet spillere. Samarbeidslagene deltar i 4 serier. 2 lag i bredde 14, 1 lag i øvet 14 og 1 lag i
bredde 15. Utviklingsmessig ser vi stadig forbedring, selv om resultatene foreløpig er noe middels.
Jentene trener 4 økter hver uke, og satser sterkt mot Bring deltagelse høsten 2020. Kjekk gjeng meg et
sterkt samhold.
Kjetil Gjerdevik, trener

5.1.3.7 J2005
J13 har hatt lag påmeldt i A-serie og bredde. Etter ett år i bredde er det et stykke opp til de beste lagene,
men jentene har fått god og variert trening. Overtok 4 spillere fra J12 som ble oppløst, slik at spillerstall
gikk fra 12 til 16. P.t. er det 11 spillere. Har i 2018 deltatt på turneringer i Farsund (Kapercup i juni) og
Kristiansand (Dyreparken cup i August).
Ståle Nedrebø er trener og Håvar Eiane Skretting lagleder.

5.1.3.8 G2005
Laget består av 12-14 flotte gutter. Celine Tjosevik har trent guttene også denne sesongen:) Celine gjør
en super jobb som trener. De trener 3 ganger i uken + en jogge økt.
3 av guttene deltar på Sonesamlingene.
Guttene ble puljevinnere sesongen 17/18. Guttene spiller fortsatt i breddeserien siden nivået på
spillerne er veldig variert og det ikke er nok spillere til å ha både et øvet- og et breddelag. Flere av
guttene sliter med “vondter” og småskader, vi har derfor fått låne spillere fra jenter’05 til enkelte
kamper. Det har fungert godt!
Laget har deltatt på Kongeparken cup og Dyrepark cup dette året.
Samarbeidet som vi startet med SHK er avsluttet. Samarbeidet fungerte ikke helt slik som vi hadde tenkt,
det ble også litt urolig guttene imellom. De fleste av guttene ønsker å tilhøre et “rent” Austrått lag. Vi får
heller prøve igjen om noen år dersom det trengs.
Celine har fått litt råd/hjelp/støtte av Even Soldal Jensen i vår og Janne Haugland i høst. Dette er noe
både Celine og ikke minst guttene setter stor pris på!
Lene J Frafjord, Oppmann G2005
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5.1.3.9 J2007
Vi er 19 jenter som spiller håndball fra 2007 kullet. Vi trener 2 dager i uken og har blant annet brukt året
på å øve på å spille på stor bane. Skuddtrening har også vært et viktig fokusområdene for jentene.
Vi har deltatt på mange turneringer med UEGO Cup og Dyreparken CUP som høydepunkt.
Det var mange jenter med foreldre som reiset til Kristiansand og heiet jentene frem i turneringen. Dette
var også en viktig arena og lære hverandre å kjenne utenfor banen. Samholdet blant jentene vokste på
turen.
Monica

5.1.3.10

J2008

J08 har i 2018 vært med på:





aktivitetsserie
natt turnering
Kongeparken Cup
Dyreparken cup

Jentene har tilbud om å trene 2 ganger i uken, men blir stort sett 1 gang. Trening torsdager har vært mer
på frivillig basis. En god gjeng jenter som trenes av Zoe Parra Moen.
Stine Salomonsen, Oppmann J08

5.1.3.11

G2008

Vi har vært en stabil gjeng med 16 - 17 gutter gjennom hele året som trener to ganger i uken. Vi har spilt
åtte serieturneringer i 2018, vi har vært med på Kongeparken cup, Dyreparken cup, Sandnes Sparebank
cup og romjulsturnering på Nærbø. I tillegg har vi vært med på Austrått sin internturnering.
Romjulsturneringen var første gang vi fikk prøve oss på stor bane, hvis vi ser bort fra Dyreparken cup.
Det endte med to seire, en uavgjort og et tap. Tapet kom riktignok mot et lag som var et årstrinn opp.
Guttene har også vært maskotter på en av Sandnes sine kamper i 1. divisjon. Vi har hatt et trenerskifte
mot slutten av året. En trener har gått ut, men vi har fått på plass to nye som kan stille opp en god del så
det ser greit ut på trenersiden for neste år. Guttene har hatt god progresjon siste år og det er et
kjempegodt miljø innad i gruppa. Guttene tar vare på hverandre.
Bjørn Stavheim, lagleder gutter født 2008.

5.1.3.12

J2009

Hei vi er 21 spillere fordelt på 3 lag.
Vi har for første gang fått spilt i aktivitetsserien :) noe barna synes er kjempe kjekt. Vi har vært med på
dyreparkencupen og romjulsturnering. Dette er noe vi ønsker og forsette å bli med på :)
Hilsen lagleder for j 09, Marita Lofthus
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5.1.3.13

G2009

Turneringer:
-

24-26 August - Dyrepark Cup
5 Spillere (Henrik, Tor Eivind, Sander, Elias og Tobias, 1 lag
To voksen ledere/trenere Birgitte Gilje Eikrem og Monika Piva

Kommentar:
- Må være minst to voksne på 5 stk for de yngre som trenger hjelp til måltid, påkledning, passe
tider m.m.
- Greit å bo i gymsal.
- God stemming blant guttene og de fikk mye tid ilag i parken.
- Det var greit å ha fellespenger som en kunne bruke til å dekke et varmt måltid på avreise dagen
og kveldsmat på lørdagskvelden, ungene har ikke nok av egne penger til å fikse måltid.
- Kan være lurt å organisere bussene slik at en kan fylle en buss med lag som uansett ikke skal
videre til slutt spill. For de yngste vil jeg vekte høyere muligheten å få sendt de hjem så tidlig
som mulig og til ett fast tidspunkt enn at de skal være igjen for å være tilskuere på sluttspill
kampene.
AktivitetsSerie (Lag i Serien: Kåsen, Klepp, Bogafjell 2, Sandes, Sandnes 2, Voll2, Voll3, Austrått og
Austrått 2)
-

Lørdag 27. Oktober Voll Idrettshall -stilte kun med 1 lag
Lørdag 10 November - vi var vertskap - Godt oppmøte og hjelp fra foreldregruppen!
Lørdag 1 Desember – Klepp Hallen

Sosialt
- 17 desember hadde vi en juleavslutning på slutten av treningen - Guttene ble invitert med på
refleksskattejakt.
- Å reise på turnering med overnatting gjorde mye for det sosiale i gruppen
Ukentlig Trening
- Hver Mandag 16-17
- Hallen åpner ikke før kl 16, spillerne får derfor ikke gjort seg klare i forkant. Treningen starter i
praksis 16:10.
- Oppvarming har vært to lag som spiller mot en annen hvor det er om å gjøre å få fem passninger
til en annen.
- Godt oppmøte med foreldre som hjelper til.
- Fra November har vi vært en så stor gruppe slik at vi har vært nødt til å dele de opp i mindre
grupper for å gjøre øvelser. Har hatt god støtte av to fedre, Tore og Pål som har vært med å lede
slik at vi har kunnet fordele oss på 4 grupper med en voksen i hver.
- Har jobbet med grunnleggende øvelser, eksempelvis pasninger, mottak, forsvarsspill, kast mot
mål, froskehopp, angrepsspill, finte.
- Jobber også mye med ro og motivasjonen i gruppen, få laget til å høre på når trener snakker.
Bruker endel tid på spillere der motivasjon til trening er noe lav og til tider forstyrrende for
resten av gruppen. Prøver å ha mest fokus på de som ønsker å spille, gjør en innsats og som
møter opp for å lære mer om håndball.
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Trenere
Lillianne Milwertz - Lagleder
Hanne Berit Sunde - Sportslig leder
Birgitte Gilje Eikrem – Hjelpetrener

5.1.3.14

J2010

Ca 24 jenter, 2 er j2011
Frem til sommeren trente jentene på Øygard og etter sommeren i Austråtthallen og det er magisk sier
trenerne som har vert med dem!
Vi deltok på romjulsturneringen i Giskehallen og nå planlegges det kongeparken-cup og dyreparken cup.

5.1.3.15

G2010

Per dags dato så er vi 10 gutter.
Vi startet å trene i Austrått hallen ved skolestart ifjor og trives godt med det. Vi har ikke vært med på
noen turneringer i 2018. Vi er tre voksne som deler på treneransvaret og jobber også sammen med 2011
guttene. . Hilsen Helene, trener for 2010 guttene.

5.1.3.16

G2011

Vi er en gjeng på rundt 10 gutter som samles en gang i uken, for å ha det gøy med håndball. Fokuset vårt
er at alle skal ha det gøy og oppleve mestring. Vi ønsker at guttene skal oppleve samhold og at alle er
viktige i laget. Guttene er ivrige og det er god stemning på både trening og kamp.
Hilsen Frank og Torunn

5.1.3.17

G/J 2012

Jenter (og noen gutter) født 2012 startet opp i høst med håndball. Ganske tidlig var gruppen på ca 20
spillere. Noen har falt fra, mens det er mange som har kommet til. Akkurat nå er det 30 spillere i
gruppen (kun 3-4 gutter). Flere foreldre i gruppen med håndballkompetanse, noe som betyr mange
engasjerte foreldre på treningene. Treningene består mye av lek med ball. Dribling og kast er prioriterte
teknikker i oppstarten. Ellers har kullet deltatt på 3 turneringer og er den største spillergruppen i ring 6.
Spennende gruppe å følge de neste årene. Spillerne er en god blanding mellom Austrått og Iglemyr
skole.
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 2019 skal bli minst like bra.
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DUGNADER
Det har i løpet av 2018 vært gjennomført følgende dugnader
DUGNAD
Enjoy guide
Natturnering / avslutning
17 mai, ta betaling for parkering på Maxi
Dyrepark Festivalen

ÅRSHJUL FOR HÅNDBALLGRUPPA
NÅR
September/ oktober 2018
Mai 2018
Mai 2018
August, planlegges i mai / juni 2019

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.

ØKONOMI
Håndballen gikk i 2018 med et driftsunderskudd -206 529,25 mot budsjett -1300,-.
Det har vært noe høyere kostnader til påmeldinger til turneringer og sportslig satsing, noe som har vært
forankret i styret med bakgrunn i den økonomien håndballgruppen har hatt. I tillegg høyere bidrag til
administrasjon av klubb samt ekstra utgifter til leie av hall ifm. stenging av Austråtthallen. Ref. fjorårets
årsmelding - underskudd er dekket inn ved hjelp av oppsparte midler (investeringsbudsjett).
Bankinnskudd håndball er pr 31.12.18 kr 587 982,-.
2019
For 2019 må det gjøres tiltak på flere områder. Tiltakene går i hovedsak ut på å øke inntekter fra kiosk,
sponsor, bedre inndekning av treningsavgift/kontingent. På utgiftssiden vil det nok være behov for
fornyelse av noen draktsett, i tillegg til at en må bli mer strenge på refusjon av turneringsavgift (maks 2
per lag per år)
Det er budsjettert med balanse for 2019 (med forbehold om endringer etter årsmøte i AIL hovedstyre)
Annet:
Satser for treningsavgift er for 2019 (ikke endret fra 2018) satt til:
●
●
●

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

I tillegg kommer kontingent til idrettslaget på 400,-
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MÅLSETNING FOR STYRET 2019
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.
Merk! nytt styre valgt i 2019 må ta en revisjon og oppdatering av disse målene

Side 23 av 31

5.2 FOTBALL
Beretning skrevet av Kristoffer Selsås (Daglig Leder Fotball).

GRUPPESTYRET
Rolle

Navn

Lagtilhørighet

Daglig leder fotball

Kristoffer Selsås

Ansatt / Junior / J15

Gruppeleder fotball

Magnus Frøyland

J2006

Nestleder

Kjartan Vidvei

J2008

Kasserer

Arne Rasmusen

Senior

Sportslig Ansvarlig barn

Annelin Sels

G2010

Sportslig Ansvarlig ungdom

Kristoffer Selsås

Ansatt / Junior / J15

IT/WEB-ansvarlig

Kjell Inge Øygard

G2008

Sponsoransvarlig

Morten Høiland

J2011

Baneansvarlig grasbanen

Lasse Strusshamn

Senior

Baneansvarlig kunstgressbanen

Espen Fredriksen

G2009

Dugnadsansvarlig

Nina Rødsmoen

Junior

Materialforvalter

Martin Breilid

G2006

Sekretær

Hege Gronstol

G2012

Gruppemedlem

Kjetil Todnem

J2005

Gruppemedlem

John Børge Holen-Tjelta G2011

Gruppemedlem

Tom Roar Karlsen

G2009

MØTEAKTIVITET
Vi har i fotballstyret hatt jevnlig månedlige møter, foruten juni måned. Mange gode møter med stort
oppmøte og gode innspill og diskusjoner.
Vi har i tillegg hatt 2 årlige møter i barne- og ungdomsavdelingen ledet av sportslig leder for barn eller
ungdom + daglig leder fotball tilstede.

ØKONOMI 2018
Fotballstyret har sammen med Daglig leder i fotballen hatt god kontroll på økonomien gjennom hele
året. Dette har resultert i et godt overskudd for andre året på rad på rundt 200 000,-. Vi håper forbedret
kapital i fremtiden kan benytte på investeringer.
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FFO (FOTBALL FRITIDSORDNINGEN)
I 2018 har daglig leder i fotballen hatt det overordnede administrative ansvaret for Austrått FFO. Med
seg på laget har han hatt Vegard Holmen som våren 2018 var ansvarlig trener på FFO. Mens vi i høst har
hatt tre likestilte trenere. Vi har vært i 2018 gått ca i 0,- me vår FFO og har hatt med oss 14-16 barn
gjennom hele kalenderåret. Før 2019 ble daglig leder i fotballen sin stilling utvidet til også å inkludere å
bygge opp en enda størrre FFO i Austrått.

ARRANGEMENT
I April gjennomførte Austrått Fotball deres første jentedag med ca 50 jenter og hadde med 5-6
jentetrenere. Flott vær, positive jenter og to gode fotballtreninger ble gjennomført denne lørdagen.
I juni og august ble det gjennomført merkedag og vi hadde mer en 50 deltakere med begge søndagene.
Siste store begyvenhet var vår internturnering i september som i år talte ca 210 barn fra hele
barneavdelingen. Veldig kjekt arrangement og vi var i år også heldige med været.

SPORTSLIGE BEGIVENHETER

BARNEAVDELINGEN
Barneavdelingen har deltatt i lokale turneringer som Grønt Gras, Sandnesgraset, Høgsfjordturnering,
Havdurknotten m.fl. Klubben dekket kollektivt 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 har også i 2018 fått gjennomført trenerkurs intert i Austrått for våre trenere. Daglig leder
i fotballen har også blitt utdannet som trenerutvikler og har deltatt litt mer aktivt ned i barneavdelingen.

UNGDOMSAVDELINGEN
Austrått J13 har blitt ledet av Kjetil Toden og Frode Bø, og lagleder har vært Synnøve Kaldheim som
lagleder. De har stilt to gjevne lag i 2.div som har klart seg veldig godt og havnet topp 3 med det ene
laget og midt på tabellen med det andre. Årets høydepunkt for jentene var cup i Mandal i August, hvor
alle 21 jentene deltok.
Austrått G13 var i 2018 en 14 ivirge gutter som spilte i 2.div. Trener var Leif Inge Wiik mens lagleder var
Eileen Oftedal. Guttenes store høydepunkt var en utrolig god prestasjon i Sør cup i juni.
Austrått/Hana J14 er et samarbeidslag og består av ca 2/3 av Austråttspillere. Laget kvalifiserte seg
våren 2018 for spill i den toppede 2.div puljen høsten 2018, en pulje hvor de kom topp 3. Trener: Tor
Kenneth Byberg og lagleder: Per Sigbjørn Espedal. Jentene fikk også en god opplevelse på Sørcup i juni
og hadde med seg samtlige jenter.
Austrått Junior ble i 2018 ledet av Kristoffer Selsås og Andreas Holst, med Yngve Hagen som
assistenttrener. Lagleder: Kristoffer Selsås. De stilte et lag i 1.div og et lag i 2div. 2.div laget vårt klarte
etter noen gode kamper å havne middels på tabbelen, noe som er en sterk prestasjon av et 2er lag. 1er
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laget imponerte stort i 2018 og tokk en 2.plass i 1.divisjon, noe som bare har skjedd en gang tidligere det
siste tiåret. I løpet av året hadde Junior opptil 7 spillere innom A-laget og enda flere innom B-lagets
kamper.

SENIORAVDELINGEN
Austrått A-lag kruste gjennom 5.divisjon og lå tidlig an til klart opprykk som utover høsten 2018 mer og
mer overlegent. Roger Gimre Christensen og Jørn Hagen leverte et imponerende fotballår som
hovedtrenere og vi er taknemlige for den innsatsen de la ned rundt laget. De fikk også hjelp av
mangeårig hovedlagleder: Thomas Hagen som har også denne sesongen hatt god kontroll på det meste
av organisering.

Austrått B-lag gjennomførte på lik linje med A-laget en meget sterk sesong og lå lenge an til mulig
opprykk, men utover høsten når A-lagets opprykk ble største fokusområdet dabbet litt resultatene av
når vi møtte de sterkeste 6.div lagene.

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 2019

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 pr barn ved mer en et barn i familien)

Totalt har vi samlet inn rundt 145 000,- på dugnadsinnsatsen deres i 2018!
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5.3 VOLLEYBALL
Beretning skrevet av Bjørn Sunde (leder Volleyball) & Arild Tøge (kasserer)

STYRETS SAMMENSETNING I 2018/2019
Leder & sportslig leder: Bjørn Sunde
Nestleder: Bente Faag
Økonomi: Arild Tøge
Material forvalter: Sigrid Obrestad
Styremedlem/sekretær: Therese Skailand – til høsten 2018
Styremedlem: Kari Widding
Styremedlem/web: Inger Haugseng Wigestrand
Ungdomsrepr: Pernille Wigestrand

MØTEAKTIVITETER
Styret har avhold faste møter ca. 1 gang pr måned.

MATERIELL
Alle lag har drakter. Flere draktsett i reserve i materialrom.

ØKONOMI
Styret har kontrollen på økonomien. Resultatet for 2018 ble et pluss på 16.740 mot et budsjett på minus
943.. Volleyballgruppen har en solid egenkapital. Den største enkelposten i 2018 har vært lønnet trener
(Piotr Poskrobko). Dette var en betydelig kostnad for volleyball, men skulle finansieres med økte
inntekter (akademi, sponsor, utleie til andre klubber etc). Engasjementet ble avsluttet etter 5 måneder,
pga sviktende økonomi i. Blant annet ble Austråtthallen stengt våren/sommeren 2018, og da kunne en
ikke gjennomføre de planlagte akademiene.

MEDLEMMER
Styret ser at trenden innen antall aktive medlemmer er nedadgående. Det er satt i gang tiltak for å øke
innsatsen på rekruttering. Men det er gode grupper på både U13 og U15 på både gutte og jentesiden.
Blant de eldre, er det få medlemmer.

SPORTSLIG
Disse lagene kvalifiserte seg og deltok i Norgesmesterskapet:
G15 gutter (Bergen), fikk en flott 7. plass og G17 (Førde) som fikk en flott 8. plass.
Austrått spillere utmerket seg også veldig sterkt i sandvolleyball NM i Oslo.
Julian Bjørknes vant G15. Josefine Wigestrand fikk sølv i J15 og Endre Lervik fikk bronse i G15.
Gratulerer!
Klubben hadde også flere andre spillere i både U15 og U17 klassen.
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I 2017/18 sesongen har Austrått hatt lag i følgende klasser: U13 (flere lag), G15, J15, G17, J17, G19, 3 div
herrer, 2 div damer og 2 div herrer.
I 2018/19 sesongen har en hatt de samme klassene (ikke 2 div damer).
Klubben har også arrangert flere turneringer, både inne og ute i sanden.
Trenere.
Austrått sine fantastiske trenere Bjørn, Oddveig, Harald, Svein Inge og Tomasz fortsetter år etter år med
å legge ned en enorm mengde treningstid for klubbens medlemmer. Vi synes og det er kjekt at Pernille
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.

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.

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. Men vi må fortsatt ha engasjerte foreldre med oss. Uten dem –
intet tilbud.
Austrått skal være arrangør av NM U19 i mars 2019 sammen med Gjesdal IL. NM komiteen har started
det tidkrevende arbeidet med planlegging og gjennomføring høsten 2018.
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5.4 INLINE
Beretning skrevet av Sigve Espeland (leder Inline gruppen) februar 2019.

TRENING OG KONKURRANSE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o

I inline gruppa har det i 2018 vært 8 lisenser.
Dvs. 8 aktive løpere. 4 i aldersgruppen 6-12 og 4 i aldersgruppen 26 og eldre.
Sigve Espeland er hovedtrener og Bjørn Skår er hjelpetrener
I tillegg har foreldre bidratt til gjennomføringen av det sportslige tilbudet.
Bl.a. knyttet til 3 inlineløp på gokartbanen på Reve i Klepp.
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 vanligvis vært to treningsøkter i uka.
Treningen på inlineskøyter i sommerhalvåret har mye foregått i skolegården på Austrått skole, ved
Riaren og på Reve gokartbane i Klepp 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.
Mellom kl 18.00 og 19.00 fra høsten 2018. Høsten 2018 begynte vi også å trene på isen på lørdag
formiddager
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 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 og på gokartbanen på
Reve 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 også i 2018 i samarbeid med Rogaland Skøytekrets 3 inlineløp på Reve
gokartbane på følgende datoer i 2018: 7. mai (9 startende), 16. juni (12 startende) og 27. august (7
startende).
Løpere fra inlinegruppa har deltatt på følgende inlineløp i 2018:
3 inlineløp på Reve gokartbane i Klepp (7/5 - 5 løpere, 16/6 - 2 løpere, 27/8 - 4 løpere)
Tanumsloppet ( Bohuslän i Sverige 3/6 - 2 løper)
6H Skaterace - stafettløp over 6 timer (Sjællandsringen ved Roskilde i Danmark 11/8 - 3 av 5
deltakere på laget «Rullende Rogalandinger» fra AIL.
Berlin Marathon - Inlineskating 2018. (Tyskland 15/9 – 2 løpere)
4 av de yngste løperne har også stilt til start på flere skøyteløp på is i Sørmarka Arena sesongen
2017/18 bl.a. den såkalte Onsdagscupen, Landsdelsmesterskapet, Sandnesgauken og Rekordløpet.

ADMINISTRATIVT:
o
o

Vinteren 2018/19 har vi begynt arbeidet med å planlegge lokale inlineløp for 2019. Også denne
sesongen legger vi opp til å samarbeide med Rogaland Skøytekrets.
Inlinegruppa har vært representert i hovedstyre i 2018.
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o

o

Inlinegruppa har ikke egen bane. Trening foregår bl.a. i skolegården på Austrått skole, ved Riaren, på
Reve gokartbane, 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 2018 kom den fjerde
banen på plass. Nå er det en bane i Nord-Odal, en i Asker, en i Sandefjord og en på Gol. I forlengelse
av dette kan det nevnes at styret i Austrått IL har etablert en anleggskomite. Inlinegruppa er
representert i denne komiteen. Denne gruppa har utarbeidet et strateginotat for hovedstyret når
det gjelder anleggsutvikling for alle grupper i AIL. Selvsagt også for inline.
Vi har vedlikeholdt listen med kretsrekorder for inline på Rogaland Skøytekrets sin webside.
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6 VEDLEGG
 Årsregnskap 2018
 Revisorers uttalelse til regnskap 2018

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 2019.

Austrått 16.03.2018
For og på vegne av styret i Austrått Idrettslag 2018/2019
Kjartan Tobiassen
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Årsregnskap
Austrått IL

2018

Austrått IL
Resultatregnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER OG
NOTE
DRIFTSKOSTNADER
2018

2017

1
Medlemsavgift/tr. avgift
Egenandeler ol
Dugnad
Sponsor, gaver
Tilskudd, bingo, mva komp

kr
kr
kr
kr
kr

783 825
601 482
565 323
725 078
495 006

kr
kr
kr
kr
kr

939 150
611 214
703 547
640 312
566 288

Sum driftsinntekter

kr

3 170 714

kr

3 460 511

kr
kr
kr

1 940 471
912 894
327 211

kr
kr
kr

2 189 038
668 656
299 031

Sum driftskostnader

kr

3 180 576

kr

3 156 725

Driftsresultat

kr

-9 862

kr

303 786

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

kr
kr

13 558
-

kr
kr

12 625
-

Sum finanskostnader

kr

13 558

kr

12 625

ÅRSRESULTAT

kr

3 696

kr

316 411

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
4

kr

3 696

kr

316 411

Sum disponering

kr

3 696

kr

316 411

er, leir, reiser
personalkostnad
Andre driftskostnader

2
2

Austrått IL
Balanse per 31.desember 2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Sum anleggsmider

NOTE

2018
kr

2017

Omløpsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

- kr

32 500
280 233
312 733

kr

3 636 128 kr

3 713 950

Sum omløpsmidler

kr

4 004 099 kr

4 026 683

SUM EIENDELER

kr

4 004 099 kr

4 026 683

Egenkapital Fotball
Egenkapital Håndball
Egenkapital Vollyball
Egenkapital Inline
Egenkapital Admin

kr
kr
kr
kr
kr

548 784
587 982
399 413
35 257
1 735 071

kr
kr
kr
kr
kr

339 820
794 511
382 673
50 735
1 735 073

Sum egenkapital

kr

3 306 507 kr

3 302 812

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

234 488
65 011
398 095
697 592

kr
kr
kr
kr

245 142
53 353
425 378
723 871

Sum gjeld

kr

697 592 kr

723 871

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

kr

4 004 099 kr

4 026 683

Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

157 500
210 471
367 971

-

kr
kr
kr
kr

6

kr
kr
kr
kr

2017

4,5

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

7

Sted, dato og år

Austrått IL
Noter til regnskapet 2018
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 2018

Note 2

Ansatte, godtgjørelser m.v.
Det er registrert følgende lønnskostnader i 2018
2018
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonkostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

Note 3

kr
kr
kr

792 263
111 576
9 055

kr

912 894

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 01.01.18
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat

3 302 812

3 302 812

3 696

316 411

Egenkapital pr. 31.12.18

3 306 508

3 306 508

Egenkapital pr avdeling
Fotball
Håndball
Vollyball
Inline
Admin
SUM

548 784
587 982
399 413
35 257
1 735 072
3 306 508

548 784
587 982
399 413
35 257
1 735 072
3 306 508

Avdelingsregnskap
Fotball
Inntekter
Kostnader
Resultat 2018

Netto resultat

Note 6

1 349 717
1 140 753
208 964

Håndball
853 761
1 060 290
-206 529

Vollyball
406 746
390 006
16 740

208 964

-206 529

16 740

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
20 058
35 536
-15 478

-15 478

