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Innkalling til ordinært årsmøte 2019  

torsdag 21. mars 2019 kl. 20.00  

i Klubbhuset ved Snarøya Sportsklubbs idrettsanlegg. 

Til behandling foreligger: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  
4. Behandle Sportsklubbens årsmelding. 
5. Behandle Sportsklubbens årsregnskap for 2018  
6. Behandle innkomne forslag og saker 
a) Basketball - ny idrett i SSK 
b) Strategi Snarøya 2019-21 
c) Vennefondets utdeling 
7. Fastsette medlemskontingent for 2020 
8. Vedta Sportsklubbens budsjett for 2019 
9. Behandle Sportsklubbens organisasjonsplan.  
10. Foreta følgende valg:  
a) Styrets leder 
b) 6-8 styremedlemmer (inkl. styrets leder) 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.  
d) 2 revisorer  
e) Representanter til ting  

    og møter i de organisasjoner Sportsklubben er tilsluttet. 
f) Valgkomite med leder og 1-2 medlemmer 
g) Snarøen Sportsklubbs Vennefond – valg av styre 

 
Styrets leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

 

Snarøya, 21. mars 2019 

Styret i Snarøya Sportsklubb 

 

Vibeke Ringen /s/  Håkon Skjerve-Nielssen /s/ Ingrid Stenstadvold Ross/s/  

 

Nils-Jørgen Felldal /s/  Kristine Cranner Viland /s/ Einar B. Nielsen/s/ 
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SNARØYA SPORTSKLUBB - HØYDEPUNKTER FRA 2018 

Sportslig tilbud 

Klubben tilbyr nå fotball, bandy, innebandy, håndball, allidrett og SUI(Snarøya 

Ungdomsidrett) – et tilbud til 8. og 9. klassinger om basis-trening før skoletid 2 ggr pr uke. Vi 

har som mål å utvide med flere aktiviteter og idretter i 2019. 

Fotball-gruppen er i prosess for å bli godkjent som en kvalitetsklubb;  «Målet er å stimulere 

til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg 

frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett» 

 

Rehabilitering/kommunen 

Vi har i lang tid vært i tett dialog med kommunen om idrettsanlegget(utendørs) grunnet den 

dårlige kvaliteten. Kunstgresset på den lille banen ble byttet senhøstes og brukerne har vært 

veldig fornøyd med oppgraderingen. Vi igangsatte en kronerulling i form av salg av andeler 

og sammen med et stort bidrag fra Obos har vi kr 250.000 som skal være med å dekke deler 

av egenandelen. 

Det er også blitt besluttet at den store banen skal total-rehabiliteres i 2019. Samtidig vil det 

bli etablert en «løkke» kun til bruk for publikum når isen brukes til kamper og treninger. 

 

Ansatte 

Blant de ansatte fotball-trenerne har vi hatt noen utskiftninger samt at vi på drift har gjort 

noen endringer. Vi opplever en god stabilitet på dem som mottar lønn fra klubben være seg 

tilsynsvakter eller trenere. 

 

Økonomi/søknader 

Vi går ut av 2018 med et positivt resultat på kr 313.213 som er veldig gledelig på tross av 

sviktende inntekter på noen poster og uforutsette kostnader. Vi har også i 2018 fått god 

respons på ulike søknader til bl.a. Sparebankstiftelsen og Bærum Kommune. 
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Medlemmer 

 

Ved utgangen av 2018 er det registrert 1377 medlemskap på våre aktiviteter. 

Dette skyldes en vekst i alle grupper, etablering av SUI og en registrering av alle som deltar 

på våre aktiviteter. 
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SPONSORLAUGETS ARBEID 
  
Sponsorarbeidet har i 2018 vært organisert i form av en gruppe bestående av representanter 
fra hver av gruppene med Baard Schumann som leder samt administrasjonen. 
 
Eksisterende avtaler med hovedsponsorene OBOS, Fornebu S, Selvaag Bolig og Nordvik varer 
frem til 2022 og vi har i tillegg flere samarbeidspartnere som bidrar på forskjellige måter. 
 
Vi kommer til å jobbe videre med utvikling av disse ulike samarbeidene og ønsker å ha alle 
mer med i våre aktiviteter. 
Samarbeidsavtaler: 

Fornebu kiropraktorsenter 

Anton Sport  

Fardal 

Spar Snarøya 

Telenor Arena 
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BANDYAVDELINGEN 2018 / 2019 

Siden forrige årsmøte har klubben oppnådd flere svært viktige ting for bandy avdelingen: 

1. Full rehabilitering av den store banen 

2. Ny-etablering av 900 m2 nærmiljøbane / «løkke» i syd enden av den store banen 

3. Ny isbil 

4. Nye bandyvant 

De tre første punktene skal være ferdigstilt høsten 2019 – i god tid før neste sesong. 

Vantene er allerede på plass. Samtlige punkter er eller blir finansiert av Stat / Kommune / 

Stiftelser. Fantastisk! 

Banemannskapet (Lukaz, Tore og Frode) får mange positive tilbakemeldinger fra aktive 

bandyspillere, oppmenn/lagledere og publikum. Dette er veldig hyggelig å registrere, og en 

viktig del av det å skape et godt miljø rundt aktiviteten på isen.  

Snarøya Cup ble også i år gjennomført med stil. Lørdagen bød på mye snø og en svært 

hektisk dag for banemannskap og «snø-patrulje». Søndag var det heldigvis sol, kaldt og 

ideelle forhold. Stemningen blant deltakere, foreldre og tilskuere var topp. Takk til 

arrangørene for flott innsats! 

Bandystyret har jobbet aktivt med å legge til rette for et godt bandymiljø.  

Avdelingsresultatet for bandy ble positivt – i henhold til budsjett.  

Tusen takk til alle som stiller opp og bidrar med smått og stort – dere spiller en viktig rolle i 

nærmiljøet på Fornebu og Snarøya.  

 

Einar Broch Nielsen 

Leder bandy avdelingene 

 

 

 
 
 

 



Årsmøtet SSK 2018 

  
 

HÅNDBALL 

Styret i håndballgruppen har siste halvår 2018 bestått av:  

Ledere: Kristine Cranner Viland og Ingrid Stenstadvold Ross 

Styremedlemmer: Trine Bratt Stølsnes, Ingrid Indahl, Anne Sofie Galåen Bentzen, Magnus 

Rosenberg, Hildegard Anmarkrud, Kristin Undheim, Ola Scheire og Marius Brekke 

Spill, nye drakter og ny kommunikasjonskanal 

Vi har 13 lag i klubben, og økende antall spillere:  

J33, J2002, J2004, G2005, J2005, J2006, J2007, J2008, J2009, J2010, G2010, J2011 og J2012.  

I tillegg er G33 lag nå under etablering og vil komme med fra 2019, og nytt kull med 

førsteklassinger starter sesongen 2019/2020. Vi ser at de minste kullene er store og at 

befolkningsveksten på Fornebu gir stort tilfang av barn som ønsker å spille håndball. Det er 

vi veldig glade for.   

Alle spillere har i 2018 fått nye drakter. Det nye styret har også fått hele håndballklubben 

over på Spond, og all kommunikasjon med spillere, trenere, dommere, oppmenn, og styret i 

klubben foregår nå på Spond. Dette er vi veldig fornøyde med.  

Hallkapasitet 

Tilgang på hall er en knapp ressurs og som vanlig har det vært en vanskelig oppgave å få nok 

treningstid til alle lag inneværende sesong. Treningstiden er blitt fordelt på best mulig måte. 

Likevel er det lag som må dele på treningsflaten. Vi skal jobbe for mer tid i hall neste sesong. 

I tillegg starter et arbeid opp mot Bærum Kommune med utbedring av fasilitetene i hallen, 

og da spesifikt tilgang på garderobe og kjøkkenfasiliteter. 

Trenere og samarbeid 

Ivan Kovacic er klubbens faste ansatte håndballtrener, og er mastergradsutdannet i idrett og 

håndball  fra Kroatia. Han har hatt treningsansvar for alle lag bortsett fra J02 som er trent av 

Bernt Sundal. Da nytt styre kom inn ble det brudd i samarbeidet med Jardar, som leide Ivan 

to kvelder per uke hele våren 2018. Styret fikk raskt i stand en tilsvarende avtale med 

Bygdøymonolitten/BMIL. Denne avtalen innebærer også et treningssamarbeid mellom 

enkelte lag – og har så langt gitt flere lag i klubben et løft. I tillegg har vi hatt en del yngre 

hjelpetrenere som har bistått Ivan. Det nye styret gikk høsten 2018 i gang med å kurse disse 

ungdomstrenerne så de fra 2019 kan trene de yngre lagene med Ivan som «coach».  Vi har 

også en flott gjeng med foreldretrenere på alle lag. Foreldretreneres oppgaver gås opp ifm at 

alle lag skal få egen trener som også følger laget på kamp.   
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Dommere 

Antall påmeldte lag utløser en dommerkvote på fire-fem dommere i klubben.  

Hildegard Anmarkrud har vært dommerkontakt i styret og har tatt hånd om all oppfølging av 

dommere i klubben, og holdt god kontakt med Norges Håndballforbund Region Øst. Dette 

fungerer bra og vi vil fortsette å videreutvikle dommerne våre i 2019. 

Hjemmearrangementer 

Vi har hatt mange fine hjemme-arrangementer i Hundsund Flerbrukshall. Det meste har 

fungert greit gjennom året og salgsinntektene herfra er veldig viktig for håndballgruppa. 

Styret takker alle for innsatsen som bidrar på dette området. 

Kickoff-cup 

Årets kick-off cup gikk bra og vi gjentar arrangementet før neste sesongstartsom en 

samlende aktivitet for hele gruppen. I tillegg har vi besluttet at vi i 2019 skal få alle spillere 

over 9 år til å reise på felles cup, og vi skal arrangere karnevals-cup i februar for alle spillere 

under 9 år. Igjen takk til alle foreldre som bidrar. Ansvarlig fra styret er Kristin Undheim 

Håndballskole 

I uke 26 arrangerte vi igjen håndballskole! Rekrutteringen er veldig bra til denne 

håndballskolen og arrangementet ble igjen veldig vellykket. Håndballskolen sikrer også 

klubben en viktig inntekt. Ansvarlig fra styret er Trine Bratt Stølsnes 
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FOTBALL SESONGEN 2018 

Først og fremst har det vært gledelig med nytt dekke på lille banen! Små og store spillere har 

siden november nytt godt av oppgraderingen. 

Cuper 2018. Telenor Vintercup ble avviklet i januar. Cup’en ble organisert av 2010 som 

gjorde en strålende jobb for spillere og besøkende. Det er i ettertid fremforhandlet en ny 

avtale med Euforum for 2019, med opsjon for 2020. I september ble den årlige høstcup’en 

gjennomført med glans av 2006. 

Fotballskole. Tine sommerskole ble avviklet i forkant av sommeren med bra sportslig kvalitet 

og som vanlig høy deltagelse med hele 180 påmeldte. Nytt av året var Macron fotballskole 

som ble avviklet før skolestart og var vellykket med venteliste utover de 80 spillerne som 

deltok. Tilbudet blir utvidet neste år. Fotballskolene er populære tiltak både sportslig og 

sosialt, og arbeidet med å forbedre og utvikle tilbudet er en kontinuerlig prosess. 

Kiosk på baneplan. Foreldrene stiller på kioskvakt med godt humør, og den har vært åpen 

man-tors 17.30-21. Lysskilt kom på plass i oktober. Da ingen har villet påta seg driften av 

kiosken har det falt på Fotballstyret. Med uvurderlig hjelp fra Kathrine og banemannskap har 

det latt seg gjennomføre. Fotball søker stadig kioskansvarlig. 

Stab. Andreas Aarnes avsluttet sitt engasjement i desember 2018, og hans erstatning 

Hannes Persson som kommer fra Lyn tiltrer i 2019. 

Sportslig. Sportslig ledelse ved Jan Henrik og Are har utarbeidet en ny fotballstrategi for alle 

kull. Denne vil bli presentert spillere og foreldregruppene i 2019. Satsingen på 

barnefotballen vedvarer, og nå står ungdomsfotballen for tur. Det å holde ungdom i aktivitet 

og øke kvaliteten for hver enkelt spiller har nå fokus. Skadeforebygging og generell 

kompetanseutvikling er felt det satses på.  

Samarbeid med Stabæk. Pål Berg fra Stabæk bidrar til opplegg for trenerutvikling, som også 

vil videreføres til veiledning av foreldretrenere. 

Telenor Xtra. Antall brukere har vært stabilt i 2018 og er et populært tilbud i stadig utvikling.  

Kvalitetsklubb. Arbeidet med å bli godkjent av NFF som Kvalitetsklubb har pågått i hele 

2018. Både trenere og styremedlemmer har blitt kurset og klubben vil bli godkjent i 2019. 

Det er et omfattende arbeid som involverer organisasjon, aktivitet og verdier. 

Dugnad. Den årlige dugnaden ble avviklet i Q3 og kiosken ble benyttet ved utdeling. 

Produktet var levert av kortdugnad og rundt halvparten av spillerne deltok. Mestselgende 

spiller var fra Damelaget, mens lagseieren gikk til J2012. 
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Fotballen har i 2018 et positivt resultat på kr 57 836 mot et budsjett på kr 157 000. 

Fotballstyret består pt av følgende medlemmer: 

Kari Bech-Moen (økonomi), Martin Bentzen, Hans Haugstad, Tobias Lange og Vibeke Ringen 

 

Vibeke Ringen 

Styreleder Snarøya Fotball 
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ALLIDRETT 2018 

Vi har hatt til sammen 85 barn som deltagere gjennom 2018. Dette er en liten nedgang fra 

2017 da vi har testet oppstart fra 5 år i bandy og fotball-gruppen. Vi har unge ledere som er 

eller har vært aktive i vår klubb. De har alle deltatt på aktivitetslederkurs.  

SUI 2018 

Snarøya Ungdoms Idrett ble påbegynt som en pilot våren 2017, videreført som et konkret 

tilbud til 8.klassinger skoleåret 2017/18 og utvidet dette skoleåret til å gjelde både 8. og 

9.klasse. Neste skoleår ønsker vi å ha et tilbud også for 10. klasse. 

Tilsammen har 79 deltagere vært med gjennom 2019. 

Konseptet er som følger: 2 morgen-treninger pr uke pr klassetrinn; kl 07:15 – kl 08:15 

Elevene får en smoothie fra skolerestauranten før de går inn til vanlig undervisning. 

Treningen alternerer i å være ute på kunstgresset, i svømmehallen, i idrettshallen, på 

kunstisen, ute på Fornebulandet, på sjøen mm. Fokus er fysisk fostring på kjerne-muskulatur.  

Det er 2 trenere fra fotballgruppen som har hatt ansvaret for det sportslige. 

 

Basketball 

En gruppe gutter har fått noe saltid på Snarøya skole i høst for å se om de kunne klare å 

holde i gang en gruppe. Målet er å få etablert basketball som en egen gruppe i klubben ila 

2019. 
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Resultatregnskap 2018   

    2018 2017 

  Note     

       

Salgsinntekter            4 689 741                4 071 005  

Andre inntekter 7           4 717 382                3 456 876  

Sum inntekter/tilskudd            9 407 124                7 527 881  

       

Varekostnader            3 517 547                1 738 698  

       

Dekningsbidrag            5 889 577                5 789 183  

       

Personalkostnader 1,2           4 552 526                4 545 349  

Andre driftskostnader 1, 9              966 398                1 003 927  

       

Sum driftskostnader            5 518 924                5 549 276  

       

Driftsresultat               370 652                   239 907  

       

Avskrivninger 3                58 393                    51 700  

       

Resultat før finans               312 259                   188 207  

       

Finansinntekter                      954                         941  

Finanskostnader                           108  

Finansnetto                      954                         833  

       

Nettoresultat 6              313 213                   189 040  
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  Regnskapsprinsipper               

             

 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.        

             

 Klassifisering og vurdering av balanseposter          

 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år        

 etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er        

 klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.          

             

 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld        

 balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.         

             

 Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom         

 verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt         

 beløp på etableringstidspunktet.            

             

 Fordringer            

 Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.        

             

 Varige driftsmidler            

 Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drift-midlets levetid dersom de har        

 levetid over 3 år, og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av        

 driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller         

 forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.         

             

             
    Note 1 Offentlig tilskudd                 

 Tilskudd som er relatert til en spesiell kostnad er ført som kostnadsreduksjon.        

             

 Bærum Kommune bidro i 2018 med kr 1 283 318til drift av idrettsanlegget .        

 Bærum kommune. Driftstilskudd til tilsynsavtale Hundsund idrettshall på kr  147 525        

             

 Årets MVA-kompensasjon fra NIF er på kr 456 975          

 Denne posten bokføres ved utbetalingstidspunktet (et år på ettertid)         

             

 

Andre aktivitetstilskudd på kr 435 209, og grasrotandel på kr 98 246 er inntektsført. 
 
         

 

 

 

             

             



Årsmøtet SSK 2018 

  
 

    Note 2 Personalkostnader                 

  Spesifikasjon av lønnskostnader   2018 2017         

  Lønn     4 931 405 4 931 310         

  Arbeidsgiveravgift      727 721 728 987         

  Pensjonskostnader     187 626 198 378         

  Andre relaterte ytelser     136 617 75 783         

 Refusjoner   -1 430 843 -1 389 109        

 Sum   4 552 526 4 545 349        

              

              

 Klubben har hatt 7 fulltidsansatte. I tillegg har klubben hatt 2 ansatte gjennom vinter-        

 halvåret. 2 av årsverkene er dekket gjennom driftstilskudd fra Bærum Kommune.        

 Utover det har klubben hatt betalte trenere på timebasis og midlertidig tilsetting med fast lønn.       

             

 Klubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenenestepensjon, og       

 har etablert pensjonsordning som til-fredstiller kravene i loven.         

             

 Ytelse til ledende personer  Daglig leder Styret        

 Lønn   631 111 0        

 Pensjonsforpliktelser   31 659 0        

 Annen godtgjørelser    10 294 0        

             

             

             

             

             

             

    Note 3 Anleggsmidler                 

             

    Ballbinge  
Maskiner/ 

anlegg Inventar Sum       

 Bokført verdi 01.01  259 518 142 364         18 426  420 308       

 Nyanskaffelser  0        200 781  200 781       

 Årets avskrivninger  -41700 -6 000        -10 693  -58 393       

 Bokført verdi 31.12   217 818 136 364 208 514 562 696       

             

    Note 4 Periodiseringer/Påløpte inntekter                

    2018 2 017         

 Snarøya Telenor arena Cup 2019 267 422 151 800         

 Telenor Xtra Q1  2019  20 183 75 230         

 Snarøya  Cup 2019 Bandy 40 684 56 400         

 Ungdomsidrett-SUI  71 100          

 Totalt  399 389 283 430         
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    Note 5 Kasse/Bank - bundne midler               

             

 Av likvide midler er  175 587 bundne midler avsatt på skattetrekkskonto.        

             

             
    Note 6 Egenkapital                 

             

   

Annen 
egenkapital          

 Egenkapital 01.01  214 627          

 Årets resultat  313 213          

 Egenkapital 31.12  527 840          

             
     Note 7 Andre inntekter -Treningsavgifter fordelt pr avdeling samt medlemsavgift         

             

   2018 2017  Medlemmer i 2018       

 Fotball       1 203 550       1 304 650   595       

 Bandy/innebandy          277 780          436 771   325       

 Håndball          556 100          626 144   285       

 Allidrett           99 250           66 480   85       

 Ungdomsidrett-SUI          192 050    77       

 Sum avdelingene        2 328 730        2 434 045           

             

 Medlems-skap klubben          473 260          508 195          

 Dugnad, utleie trenere, Fbu-løpet etc      1 915 392          514 636          

 Sum        4 717 382        3 456 876          

             

             

             

             
    Note 8 Andre fordringer                 

   2018 2017         

 Refusjon av lønn tilsynsvakter   62 580         

 Grasrotandelen 4.kvartal  36 596 20 655         

 Forskuddsbetalte forsikringer 39 505 29 184         

 Andre forskuddsbetalt/fordringer 10 625 19 632         

             

 Sum   86 726 132 051         

             
    Note 9 Revisjonshonorar                 

             

 Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 28 290. Herav lovpålagt revisjon kr 27 540 og        

 andre tjenester kr 750            
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Godkjennelse av regnskap for 2018 

Styret foreslår at fremlagte regnskap for 2018 godkjennes 
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Revisjonsberetning for 2018 
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Snarøya Sportsklubb forslag til budsjett for 2019  

Tekst BUD 2019 BUD 2018 2018 2017 2016 

Sum inntekter         7 920 515     7 885 400     9 407 124     7 527 880     6 429 198  

Varekostnader         1 819 340     2 091 750     3 517 547     1 738 698     2 123 946  

Dekningsbidrag         6 101 175     5 793 650     5 889 577     5 789 182     4 305 252  

Lønn         4 115 291     3 685 376     3 648 087     3 677 336     2 951 105  

Sosiale kostnader            928 722        913 167        904 439        868 012        752 873  

Personalkostnader         5 044 013     4 598 543     4 552 526     4 545 348     3 703 978  

Andre driftskostnader            885 900     1 073 000     1 024 792     1 055 627     1 192 172  

Totale kostnader         7 749 253     7 763 293     9 094 865     7 339 673     7 020 096  

Driftsresultat            171 262        122 107        312 259        188 207  -     590 898  

            

Finansnetto                    -                   -                 954               833            1 155  

Nettoresultat            171 262        122 107        313 213        189 040  -     589 743  

 

 

Budsjettet for 2019 viser et overskudd på NOK 171.262 (2018: 122.107). Inntektene er øket minimalt 

(NOK 35.115) fra 2018 og dette skyldes primært en usikkerhet vedrørende Telenor X. Varekost er 

redusert siden vi byttet ut draktene til alle gruppene gjennom 2018  (- NOK 272.410) i budsjett 2019 

sammenlignet mot 2018.  

Personalkostnader holdes  på omtrent samme nivå(NOK 7.178) – den lille økningen skyldes en annen 

organisering. 

Andre driftskostnader er i budsjettet ned med 17,5 % (NOK 187.100.) sammenlignet mot 2018. 

Klubben fortsetter sitt fokus med kostnadskontroll fra 2018, og gruppene vil holde streng kontroll. 

Forslag til vedtak på årsmøtet. 

Styrets innstiller ovenfor årsmøtet at det foreslåtte budsjettet for 2019 vedtas. 

 


