
 

 

    

Årsmøte 2017    

 

Siggerud Fotball 

Årsmøte for 2017      

Tilstede: Andreas Folkvord, Per Degnes, Ole Sørlie, Marianne Hansen, Monica Ljungren, Erika Bye, Svein Kystad, Rune 
Johnsen, Magnus Gulliksen, Torben Beck, Olav Dahlen, Håkon Bjøro, Christin Walle, Arild Pettersen, Aagot Åkra, 
Johannes Kvandal, Kristine Birkelund, Anita Pieper (referent) 
 
Saksliste og gjennomgang ble som følger: 
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede 

 
Alle medlemmer er stemmeberettiget.  
 
Vi mister medlemmer fordi man ikke får fakturaer i posten, slik som før.  

 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen innvendinger – godkjent.  

 
 

3. Valg av ordstyrer 
Andreas Folkvord er enstemmig valgt.  

 
 

4. Årsmelding 2017 
Andreas leste opp første del av årsmeldingen. 
 
I tillegg til de styremedlemmene som er nevnt i årsmeldingen, er Ole Sørlie prosjektansvarlig og bindeleddet mellom 
foreldrene og klubben.  

 
Andreas gjennomgikk punktene i årsmeldingen.  
 
Tilleggs punkter: 
True North har forlenget avtalen om tribunereklame med oss. Vi forventer at vi får avtale med 3-4 andre sponsorer om 
kort tid.  
Hovedstyret, Coop Prix og True North bidrog til å dekke kostnadene med nye drakter.   
 
Vi er ikke fornøyd med grusbanen. Mulighet for hall? Sjekke med andre klubber, f.eks har Nordby kjøpt inn en plasthall 
som ikke var så dyr. Styret vil jobbe med mulige løsninger.  
 
Styret har vurdert innkjøp av eget brøyteutstyr, men det er per dags dato ikke tatt en endelig beslutning. Innspill: sette 
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opp en prosjektgruppe for å jobbe langsiktig med dette temaet. 
 
Fredagstreningene og utveksling av erfaring og samarbeid mellom trenerne: Barna kjenner etter hvert alle de andre og 
barna føler trygghet for flere trenere. Dette er positivt. Alderstrinnene er blitt så godt som utvisket. Barna kan nå trene 
fra 1-5 dager i uken, alt etter interesse og ønske. Det vil bli satt opp en lørdagstrening med profesjonell trener, der alle 
trenerne først får en felles opplæring. Deretter får barna en gjennomgang med øvelsene.  
 
Styret vil jobbe med rekrutteringen av nye spillere fremover. 
Samarbeidet med håndballen må fortsette. Det er lettere å få flyttet fotballtreningene, her må håndballen og fotballen 
fortsette å snakke sammen.  
Mange opplever at det er vanskelig å spille både håndball og fotball, siden begge idrettene har mange treninger året 
rundt. Styret vil intensivere samtalene med håndballen.  
 
Vi håper at sammenslåingen av lagene vil føre til at barna velger å spille fotball på Siggerud lenger enn man normalt 
sett har fått til. Det er en utfordring at vi ikke har 9-er bane selv, men må spille på Langhus. Styret vil følge opp dette.  
 
Vi er blitt første Fair Play klubb i kretsen. Vi har hatt kamp-verter på de aller fleste kampene som tar i mot spillere og 
foreldre. 
 
Fotballskolen; vi får ikke lenger dele ut informasjon om fotballskolen i barnehagene. Vi delte i fjor derfor ut flyere 
utenfor barnehagene.  
 
Samarbeid med alltidretten; vi får forespørsler om å stille med fotballtrenere. 
 
Konklusjon: vi føler at fotballgruppen er på riktig kurs. Vi gjenkjenner utfordringene. Disse vil vi ta tak i i løpet av 2018. 
Sportslig utvikling og Fair Play er satsningsområder. Vi ønsker at det skal være rom for alle, samtidig vil vi ta tak i og 
utvikle talenter.  
 
Styret vil undersøke hvilke tiltak vi kan gjøre for å få med jente spillere.  
 
For mer informasjon, se årsmeldingen. 

 
 

5. Regnskap 2017 
Andreas gikk gjennom årsmeldingen. 
 
Andre inntekter: brøyting (20.000), kjøpe nye drakter.  
 
Regnskapet er ikke revidert.  
Årsmøtet godkjenner regnskapet under forutsetning av at det blir godkjent av revisor.  
Fotballgruppen må sørge for at hovedstyret har revisor, eller så må vi sørge for å skaffe oss en revisor selv.  
Andreas sjekker ulike alternativ. 
 
Hvordan unngår vi bøter: trenerne har fått tilbud om kurs.  
 
For mer informasjon, se årsmeldingen. 
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6. Fastsettelse av treningsavgifter 
 

Ingen av de tilstedeværende har fått innvendig mot økningen av treningsavgiften i fjor.  
1350 hhv. 1500 er treningsavgiften nå.  
Alle tilstedeværende stemte for å øke treningsavgiften med ca 3% hvert år.  
 
Medlemmene har mulighet til å be om fritak for treningsavgiften. Dersom man ønsker å benytte seg av dette tilbudet, 
kan de kontakte leder Andreas Folkvord.  Andreas undersøker muligheten til å få inn denne informasjonen i 
betalingsløsningen. Også muligheten for å få dele opp treningsavgiften blir undersøkt.  

 
 

7. Budsjett 2018 
 

Mindre treningsavgift fordi det er mindre barn. Andre inntekter er 20.000 til brøyting.  
Fotballskolen har høyere kostnader enn inntekter.  
Vi oppfordrer trenere til å gå på kurs. Det er en budsjettpost for dette. 
Det kan bli mer utgifter til dommere siden vi skal ha 9-er kamper på Langhus.  
Styret vil søke om støtte fra eksterne, dette er det ikke budsjettert med. 
 
Klubben har sendt ned gamle drakter samt fotballer til Tanzania, Ghana og Romania. 
 
Vi skal bygge bokser i garderoben slik at alle lagene kan låse inn sitt eget utstyr.  
 
For mer informasjon, se årsmeldingen. 

   
   

8. Anlegg 
 

Styret sender forespørsler til andre klubber om de har kunstgress til overs til grusbanen.  
Styret undersøker muligheten for gressbane der grusbanen er i dag. 
11 baner: vi har ikke til nå hatt behov siden de eldre barna har gått til andre klubber. Styret vil i sitt strategimøte i mars 
ta opp temaet rundt mulighet for 11 bane. 

   
For mer informasjon, se årsmeldingen. 

 
 

9. Valg 
 

3 posisjoner er på valg 
 
Web ansvarlig: ingen kandidater 
Sportslig utvikling: Per Degnes er enstemmig valgt.  
Holdningsskapende arbeid: Magnus Gulliksen er enstemmig valgt.  

 
 

10. Innkomne saker 
 
Ingen innkomne saker 

 


