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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FOSSUM IF
ONSDAG 21. mars 2018 kl.  19.00 

Saksliste:

   1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

  2.  Valg av dirigent og referent samt to møtedeltagere til å undertegne  
protokollen sammen med referenten.

  3. Hovedstyrets beretning for perioden 1.1.17 – 31.12.17

  4. Hovedstyrets regnskap for perioden 1.1.17 – 31.12.17

  5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019

  6. Innkomne forslag

  7. Hovedstyrets budsjett for 1.1.18 – 31.12.18

  8. Engasjement av revisor

  9. Valg

10. Utdeling av hederstegn, Kristian Hallands pokal,  Østeråspokaler, tinnfat og stipend

Registrering fra kl 18.30. 

Minner om at forslag til Årsmøtet må være Hovedstyret i hende innen 7. mars, 2 uker før. 

Årsmøtets dokumenter legges tilgjengelig på våre hjemmesider en uke før, 14. mars.  

Velkommen! 

Hovedstyret FOSSUM IF 
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ÅRSBERETNING
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1. OPPSUMMERING
2017 har vært et begivenhetsrikt Fossum år med et høyt aktivitetsnivå i samsvar med vår strategi og visjon om 
å bli «Norges fremste UTEidrettslag». Året har vært preget av et høyt sportslig aktivitetsnivå hvor breddeidrett 
og toppresultater har gått hånd i hånd. Det har vært utfordringer på anleggsiden, og kunstgresset som ble lagt 
sommeren 2016 fungerte dessverre ikke som forventet, og ble lagt om igjen høsten 2017 i henhold til garanti
avtale. Det ble i løpet året også skrevet ny avtale med Løvenskiold om bruk av Lathusåsen, som også innebærer 
utvidelse av løypetraseene. Det har for øvrig ikke vært noen vesentlige oppgraderinger av anleggene i løpet 
av 2017.  Rulleskitraseen som ble lagt i 2016 fungerte svært tilfredsstillende i sitt første fulle driftsår, med høy 
 aktivitet i sommermånedene. 

2. STYREMØTER
Det har siden forrige årsmøte 30.03.2017 vært avholdt 6 styremøter og 6 AU møter.

3. STYRETS ARBEID
Styret og Arbeidsutvalget (AU) har i løpet av året fortsatt arbeidet med utvikling av Fossumtunet og anleggene, 
samt effektivisering av administrative prosesser. 

De uforutsette driftsproblemene og bytte av kunstgresset har tatt mye av styrets tid i året som har gått, og 
det har vært fokus på oppfølging av de tiltak som er iverksatt i denne forbindelse, inkludert sikring av at 
 økonomiske tilskudd blir mottatt i henhold til planen. 

Klubbhuset var i 2017 underlagt tilsyn fra brannvesenet, noe som medførte vesentlige oppgraderinger av det 
elektriske anlegget, samt andre tekniske tiltak for å tilfredsstille dagens norm og krav.

Det ble også nedsatt en jubileumskomité for å planlegge og sikre at vårt 100 års jubileum i 2018 blir godt 
 ivaretatt og markert på en verdig måte.

Det har videre vært jobbet med å øke klubbens sponsorinntekter, samt iverksatt flere tiltak for å gjennomføre  
klubbens strategi 20152020.

4. ADMINISTRASJONENS ARBEID OG PRIORITERINGER
Mye av det daglige arbeidet til administrasjonen består i å støtte opp under gruppene samt svare  
på henvendelser fra medlemmer. Vårt medlemssystem og nettside fra Weborg blir kontinuerlig oppdatert  
og har blitt ytterligere forbedret slik at medlemmer selv skal kunne utføre flere oppgaver selv, som betalinger 
og oppdatering av egen status.

Nettsiden er imidlertid mindre i bruk for daglig informasjon, da Facebook har utviklet seg til å være klubbens 
vesentlige informasjonskanal.

Administrasjonen har også brukt svært mye tid på oppfølging av problemene med kunstgresset, samt 
 gjennomføring av de branntekniske tiltakene, og planlegging av jubileumsåret.
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Oppgraderingen av de branntekniske tiltakene har vært viktig å prioritere, da klubbhuset blir utleiet de fleste 
helger i året.

Langrenn/skiskytinggruppen (L/S) fikk en vesentlig sponsor sommeren 2017, noe som medførte endringer i 
administrasjonen, og Kathrine Fixdal ble ansatt som administrasjons assistent slik at daglig leder kunne benytte 
mer tid på sponsorarbeid. Dette arbeidet har gitt vesentlige positive resultater. 

Videre ser vi at mer av det administrative arbeidet som tidligere har ligget i gruppene, og blitt utført på frivillig 
basis, ender opp i klubbens administrasjon da det er mer krevende å få medlemmer til å stille opp. Dette gjelder 
spesielt i forbindelse med større klubbarrangementer. 

5. MEDLEMSOVERSIKT
Medlemsoversikt pr 31.12.2017

2014 2015 2016 2017

M K Sum M K Sum M K Sum M K Sum

Allidrett 120 85 205 107 69 176

Alpint 46 26 72 31 23 54

Fotball 328 163 491 272 128 400

Hopp 16 4 20 17 2 19

Langrenn 431 225 656 352 230 582

Skiskyting 120 84 204 103 87 190

Opptur 0 0 0 0 0 0

Orientering 165 95 260 162 95 257

Sykkel / Triatlon 32 3 35 47 7 54

Trim 28 44 72 29 39 68

Støttemedlemmer 729 553 1282 617 434 1071

Æresmedlemmer 4 3 1 2 3 1 2 3

Totalt 2075 1470 3545 1996 1409 3405 2018 1409 3300 1738 1116 2874

Hovedstyret noterer seg at det i de siste par årene til tross for det høye aktivitetsnivået har vært utfordrende 
å opprettholde medlemsmassen. Dette skyldes flere forhold, blant annet at barna på Fossumfeltet er blitt 
eldre og kanskje ikke så aktive i Fossum lenger. Det har også vært foretatt en vesentlig opprydding i klubbens 
 medlemsregister.

Det jobbes med tiltak i de respektive gruppene for å redusere ytterligere frafall, og potensielt se på nye 
 aktiviteter for å tiltrekke seg nye medlemmer.
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6. ØKONOMI OG INNTEKTSBRINGENDE AKTIVITETER
Fossum IFs samlede inntekter beløp seg til kr 15.359.522 for 2017. Dette er noe mer enn i 2016, og økningen 
skyldes hovedsakelig inntektsføring av offentlige tilskudd. Driftskostnadene utgjorde i alt kr 16.001.906, en 
 marginal økning fra 2016. Netto finansposter er negative med kr 133.383, ned fra kr 365.523, etter nedskrivingen 
av aksjene i Kolsås Skisenter med kr 350.000 i 2016. Regnskapet er således gjort opp med et samlet under
skudd på 775.766, mot 1.510.348 i 2016.
 
Regnskapet reflekterer tydelig et svært høyt aktivitetsnivå i Fossum IF i 2017. Det økte aktivitetsnivået i klubben 
har gitt seg utslag i et høyere kostnadsnivå. Hovedstyret har derfor lagt opp til en periode med moderate ved
likeholds og investeringskostnader, med fokus på høyt sportslig aktivitetsnivå og videreutvikling av inntekts
grunnlaget.
 
Vi har i 2017 fokusert på og vil i 2018 aktivt jobbe videre med å skaffe inntekter til klubben utover eksisterende 
aktiviteter som kioskdrift, utleie av klubbhus og det tradisjonsrike Julemarkedet. Klubben har også en rekke gode 
inntektsbringende arrangementer som i all vesentlig grad administreres av gruppene. Det er godt engasjement     
i gruppene, og mange foreldre som stiller opp aktivt for å drive klubben på dagens nivå. Vi registrerer dessverre 
en økende tendens til at færre ønsker å delta i klubbens dugnadsarbeid, noe som medfører en større  belastning på 
færre samt på administrasjonen – og dermed et høyere kostnadsnivå. Klubben vil fortsette arbeidet med å få flere 
og ytterligere engasjerte medlemmer gjennom visjonen om å bli Norges fremste UTEidrettslag.
 
Som omtalt i fjorårets beretning investerte vi i 2016 brutto ca kr 9 millioner i rulleskianlegg og kunstgressbane 
med undervarme. Mesteparten av disse investeringene finansieres med tippemidler og annen offentlig støtte. 
Det har som det fremkommer andre steder i denne årsberetningen oppstått en del uventede tekniske  problemer 
med kunstgressbanen som også har medført noe høyere kostnader enn forventet. Også oppgraderingen av 
klubbhuset til å møte branntekniske krav, har kostet mer enn forventet (ca. kr 350 000).
 
Fossum IF har en egenkapital på kr 6.441.480 og en netto kontantbeholdning (dvs bankinnskudd minus lån) på  
ca 3 millioner, og dette må karakteriseres som en sunn økonomi. Hovedstyret vil likevel videreføre den  forsiktige 
holdningen til omfattende nyinvesteringer til innkjøringsproblemene knyttet til kunstgressbanen er under kontroll.
 
Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift er ivaretatt gjennom det fremlagte årsregnskapet for 2017, 
og anbefaler overfor årsmøtet at dette fastsettes som regnskap for 2017.

7. AKTIVITET I FORENINGEN
Det er høyt aktivitetsnivå og høy satsing i gruppene og det er også i 2017 og vinteren 2018 oppnådd gode 
 resultater på nasjonalt og internasjonalt nivå i flere av gruppene og av flere utøvere. Tiril Eckhoff stod igjen 
for de fremste prestasjonene da hun etter en noe variabel sesong tok både sølv og bronse i OL i Pyongchang i 
februar 2018. Vi gratulerer både Tiril og våre andre utøvere som oppnådde gode resultater i året som har gått. 

7.1 Allidrett
Allidretten er Fossum IFs gruppe for de yngste barna, og har aktiviteter for barn i alderen 5  8 år, med friidrett 
frem til 10 år.

I sommersesongen er det fokus på Fotball og Friidrett i tillegg til den generelle Allidrettstreningen, mens det 
i vintersesongen 2017/2018 har vært tilbudt trening med generell allidrett for de minste, skileik for de eldste 
barna. Aktivitetene har foregått på uteområdene og hallene på skolene i nærområdet, i Kolsåsbakken  
og i Skileikområdet på Fossum. Vi har også arrangert Allidrettens Ski og Høstdag på Fossum.
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Allidretten hadde bra oppslutning på fotball i vårsemesteret, og særlig hyggelig at det var mange jenter. Både 
de minste jentene og guttene (2011) deltok på Fossum cup. 

For vintersesongen 2017/2018 var det svært få 2009 kull på skileik, så disse barna ble overført til Langrenns
gruppen. Det ble heller ikke arrangert egen alpin gruppe, men skileik søker å engasjere barn i både ski, hopp og 
alpin. Egne hopptreninger ble gjennomført med god støtte fra Hopp gruppa, og familiedag i Kolsåsbakken med 
subsidierte heiskort ble arrangert i mars 2018. Mange av allidrettsbarna på skileik deltok også på klubbmester
skapet i langrenn.

I 2017/2018 har Allidretten hatt 360 deltakere på våre ordinære aktiviteter. Høstdag 10. september 2017, og 
skidag 4. mars 2018 var også svært vellykket, hvor godt over 300 barn har deltatt. Søsken, foreldre og bestefor
eldre deltok sammen med barna i dumpeløype, alpin, hopp, bamseløype, langrenn, skiskyting og skøyteløype.

For å sikre god trenerkompetanse i Allidretten ble det gjennomført trenerkurs i skileik (Jan 2017) og generell 
allidrett (sept 2017).

Allidrettsstyret har bestått av 7 foreldre og over 130 foreldre har meldt seg som trenere, og nærmere 200 for
eldre har stilt opp på dugnad i våre arrangementer.

Vi vil takke alle som har bidratt til barnas felles utvikling, vennskap og en trygg oppstart med idrett i Fossum 
i sentrum.

7.2 Alpint 
Etter sesongen 2016/17, med nesten ingen aktivitet i alpingruppen, ble det høsten 2017 startet opp igjen med 
organisert trening. Gruppen har nå ca 15 medlemmer hvor de fleste er mellom 8 og 10 år. Innetrening startet 
med en gang pr uke etter høstferien. Allerede 13 desember var første trening på snø i Kolsåsbakken. I Kolsås er 
det gjennom vinteren vært avholdt 2 treninger pr uke. Det er engasjert to unge trenere som selv har bakgrunn 
i alpingruppen, og disse har fungert godt i gruppen denne sesongen.

Med grunnlag i gruppen som nå har startet opp vil det rekrutteres nye utøvere og årganger inn i alpingruppen 
kommende sesonger. Det vil være behov for flere engasjerte foreldre som kan bidra på trening og administra
tivt. Det vil jobbes videre med dette i 2018.

7.3 Fotball 
Antall lag i seriesystemet var 42, fordelt på 3 seniorlag, 12 ungdomslag og 27 lag i barnefotballen. Det ble 
 gjennomført to fotballskoler; i juni og august, hhv. 6 dager og 5 dager med tilbud om ekstra barnepass fra 
kl. 1416 alle dager. Antall påmeldte i juni: 81 og i august: 148. 

Fossum 7’er cup ble arrangert søndag, 26. mars for årgangene 2005 og 2006 (jenter og gutter). 26 lag deltok 
hvorav 16 lag var eksterne. Det ble spilt 39 kamper i løpet av dagen. Hver kamp hadde 2 omganger à 20 min 
og 5 min pause mellom omgangene. Fossums ungdomsdommere dømte kampene.
Fossum 5’er cup ble arrangert helgen 14. – 15. oktober for årgangene 2007, 2008, 2009 og 2010 (jenter og 
gutter). Det var 128 påmeldte lag hvorav 103 var eksterne. Det ble spilt 254 kamper i løpet av helgen. Fossums 
ungdomsdommere dømte kampene. Fossums jenter og gutter 2011 spilte en egen interncup og fikk oppleve 
cupstemningen på Fossum.

Som følge av problemer med undervarmen til den nye kunstgressbanen, måtte gresset tas opp igjen    
i slutten av oktober. Undervarmen ble skiftet for leverandørens regning. Til tross for omfattende arbeid, har 
det igjen vist seg at undervarmen ikke fungerer som den skal, og banen er ikke tilfredsstillende.  Leverandøren, 
Unisport har forsøkt å rette feilene i løpet av vinteren, men har konstatert at de ikke får  utbedret gjenstående 
feil før til våren / sommeren 2018. Det er tett oppfølging av leverandøren, og Fossums merkostnader som følge 
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av at banen ikke fungerer som den skal blir viderefakturert til  Unisport.  Forsinkelsen i leveransen medfører at 
det tar lenger tid før Fossum mottar tippemidler og momskompensasjon, noe som igjen fører til utsettelse av 
endelig tilbakebetaling av lånet i DNB., og det har påløpt  uforutsette rentekostnader.

7.4 Hopp 
Hoppgruppa i Fossum har i vintersesongen 2017/18 hatt ukentlige treninger i bakkene på Fossum vinte og inne
trening 1gang pr. uke på høsten. I tillegg har Fossum aktive utøvere i Kollenhopp. 

Fossumrennet i hopp og kombinert ble arrangert 10. februar 2018.

Som mange andre hoppgrupper i Norge sliter også Fossum med rekrutteringen, og har i 2018 av kapasitets
hensyn redusert fra 2 til 1 trening pr uke. Likevel har vi et høyt aktivitetsnivå mot andre grupper i klubben og 
tilbyr faste kvelder i bakken for Allidrett og de yngste langrennsgruppene. Vi har også et treningssamarbeid 
hoppgruppa i ØHIL

Gjennom vintersesongen er det mellom 130 – 150 som har fått prøve seg i hoppbakken på FOSSUM. De yngste 
langrennsgruppene har fått tilbud om å prøve seg i bakken på faste dager, og Skileik gruppene i Allidrett har 
faste dager hvor de prøver dette.

Vi har ambisjoner om å samarbeide ytterligere på tvers av vinteridrettene for 2018 slik at FOSSUM igjen kanskje 
kan få en liten kombinert gruppe også. Samtidig har vi alltid en målsetting om ytterligere rekruttering til hopp
gruppen på FOSSUM.

7.5 Langrenn og skiskyting 
2017 sesongen fortsatte der 2016 sesongen sluttet. Mange gode resultater både internasjonalt og nasjonalt. Alle 
våre dyktige utøvere er behørig benevnt og satt glans på gjennom flere anledninger i media, på hjemmesiden 
og sosiale medier. Dette har medført at vi fortsatt har bra trøkk på de yngre gruppene og det fylles fortsatt godt 
oppunder de eldre. Dessverre har noen snøfattige vintre gjort at de nye kullene i år ikke har hatt like god tilgang 
som tidligere år. Dette forventes snudd allerede til neste år med den vinteren vi nå er inne i.
 
I tillegg har det vært gjort en positiv satsning inn mot våre yngste utøvere og deres foreldre skal føle seg mer 
en del av felleskapet i Fossum ved de lokale rennene. Nytt telt, smørekoffert (uten fluorprodukter), samt en 
god gjeng med positive foreldre trenere har gjort at Fossum har vært godt representert. Blant annet kan det 
nevnes at et populært arrangement; Tour de Bærum, var det i 2016 ca 50 Fossum utøvere som deltok. I år kunne 
vi skilte med ca 100. Det gleder oss i styret L/S stort.  Vi håper dette nå skal være med på at overgangen til 
å gå skirenn etter Naborunden ikke skal bli så stor og at Fossum også blir å se med stor deltakelse i de eldre 
 gruppene også etter hvert.
 
Anleggsmessig har vi fått tatt i bruk vår rulleskitrasé, samt at denne også flittig er besøkt av både Tiril Eckhoff 
og Ingrid Landmark Tandrevold, samt deres landslags venninner. Snøkanonanlegget har gått til alle døgnets 
tider og vi retter en stor takk til alle som bidrar her på kort varsel. Uten dere kunne vi ikke hatt så tidlig gode 
forhold på Fossum. Skiskytteranlegget blir skutt i filler, men med den nye dugnadsgjengen som er samlet 
sammen gjør at denne holder god stand. Mange anleggsprosjekter er på tegnebordet og 2018 blir nok et år 
med nye investeringer, så følg med på hjemmesiden til Fossum utover våren.
 
2017sesongen ga noe nedgang i antall deltakere i våre arrangement, men alle ble gjennomført som
planlagt, med mange glade og svært positive deltakere. Kvalfosssprinten (skiskyting) og Fossumstafetten 
(langrenn) er fortsatt de arrangementene som gir gode bidrag i gruppekassen.
 
Sesongen 2017/18 ble innledet med en veldig varierende temperaturperiode i november og desember, men så 
har det lavet ned hvitt gull fra himmelen. Snø produksjonen kom greit i gang, tross varierende temperaturer, 
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men medførte at vi tilslutt kunne tilby en sammenhengende runde og en skileik og idrettsplass klar for å ta 
i mot ski sultne barn og voksne.
 
Avslutningsvis må vi takke alle nøkkelpersoner, trenere og sosiale ambassadører som bidrar på essensielle 
oppgaver, samt øvrige som positivt stiller opp når vi trenger mannskap. Vi har allerede merket oss at mange har 
bidratt nå i 2018 sesongen også.

7.6 Opptur
Opptur ble dessverre nedlagt i 2016 på grunn av manglende interesse. Dersom interessen igjen melder seg 
ønsker Fossum som vår visjon tilsier å ha et tilbud til alle. 

7.7 Orientering
Orienteringsgruppa har også i 2017 fortsatt arbeidet med fokus på rekruttering, bredde og elite. Vi er  
ca 350 medlemmer i gruppa og dette har vært stabilt siste årene.

Det primære målet er å tilrettelegge for et godt sportslig og sosialt tilbud og opprettholde posisjonen som en 
av de ledende klubber i Norge. Vi har fokus på rekruttering og utvikling av våre løpere. Vi ønsker å være en av 
de største bredde ungdoms og junior klubbene i landet og være blant topp 3 juniorklubber målt i Norgescup, 
NM og internasjonale prestasjoner. Viktig i denne satsingen er å gi et godt og konkurransedyktig tilbud til de 
aller beste, å gi et godt tilbud og god treningsoppfølging og å skape et godt sosialt miljø i hele gruppa. 

Vi hadde også i 2017 stor deltagelse på Ointro og høy aktivitet i gruppene 1012, 1316 og junior/senior. Vi har 
hatt en felles treningsdag på Fossum i hele sesongen og noen av disse med kveldsmat og markeringer for å 
skape et miljø på tvers av alders og treningsgrupper. For 13 og oppover har vi treninger hele året, og dessuten 
samlinger i både inn og utland. Vi har også hatt klubb og familieturer til diverse arrangement inkludert  
Ofestivalen på Oppdal og 3dagers på Gotland.

TurOaktiviteten har gått litt ned. Opplegget har også i år holdt høy kvalitet, men en kald vår førte til litt lavere 
interesse. TurO er litt lite kjent og markedsføringen vil intensiveres for 2018. 

Fossumløpet med innlagt Trimtex cup ble arrangert i Sørkedalen 6 mai med 421 deltakere. Vi har også arrangert 
rekruttløp og nærkarusell løp i tillegg til klubbmesterskapet som i år samlet over 100 deltagere.

For inneværende sesong blir Ofestivalen det store arrangementet. Det finner sted St.Hans helgen med 
 konkurranser på Fornebu og Skytterkollen og forventet deltagelse i størrelsesorden 2,500 hver av de 3 dagene. 
Alle i ogruppa vil bidra i dette arrangementet.

Resultatmessig har 2017 vært et svært godt år for Ogruppa. Vi har tatt flere NM medaljer og en VM medalje,  
og kvalifisert for internasjonal representasjon i World cup, junior VM og EM. 
Basert på prestasjoner i 2017 er 3 av våre løpere uttatt på landslag i 2018 sesongen.

7.8 Sykkel & Triathlon 
Gruppen har hatt et trim og mosjonsperspektiv siden oppstart 2011, og primært vært et tilbud til Fossums 
medlemmer til å løse helårslisens for sykkel og triatlon. Høsten 2017 ble det etablert en liten «Stisykkelgruppe». 
Vi startet etter sommerferien og hold på til høstferien. Totalt var vi 3 trenere, foreldre og inntil 25 barn på det 
meste. Våre ambisjoner er å introdusere og lære barna om  terrengsykkel. Terrengsykkel har hatt en voldsom 
utvikling de siste årene, løypene har blitt mer tekniske som stiller nye krav til utøverne. Vi ønsker å introdusere 
dette til barna. Synes barna dette er gøy og ønsker å ta det litt videre er det muligheter for å melde seg på ritt 
som f.eks en lokal terrengsykkel cup som heter Kalas cup. Treningen starter ved klubb huset og foregår på stiene 
rundt Fossum. Vi har fokus på at det skal være gøy og barna skal få mestring følelse. 
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7.9 Trim
Trimgruppen består i dag av flere ulike grupper med et forholdsvis stabilt antall medlemmer. Trimgruppen 
 generelt favner aldersmessig fra rundt 50 til over 90 år. Herretrim (fra rundt 60 år) møtes på Fossumtunet 
2 ganger i uken. Seniortrim (noe eldre) har sin inne trening på Fossumtunet tirsdag og torsdag. 

Dametrim 1 er den største gruppen med ca 50 medlemmer. Disse trener ute og inne hver onsdag på Fossum
tunet. Gruppen arrangerer årlige fjellturer. En pensjonistgruppe går trimkulturturer tirsdag formiddag. 
Idrettsmerkegruppen har i år arrangert merketagning med individuelt resultat rapportering via internett. 
De øvrige gruppene har ulike turaktiviteter. Oldermannsligaen (FIOL) har ikke lenger trimaktivitet, men møtes 
til hyggelig samvær.

7.10 Young Active Allsports 
Vi ser at alt for mange ungdommer faller ut av idretten når det bikker et stadie der det kreves mer tid og fokus 
på idretten. Renn, samlinger og treninger er noe som blir prioritert veldig individuelt, uansett hvor mye glede 
man får. Det var nettopp derfor vi ønsket å starte Young Active, så ungdom kunne fortsette med treningsgleden 
sammen, på et breddenivå med variert trening. 

Vi startet opp Young Active med første trening i oktober og har siden da hatt flere utetreninger, i styrkerommet, 
klatret på Vulkan klatresenter, spilt paintball på Megazone og nå etter nyttår gått på skøyter og hoppet i hopp
bakken. I desember vant vi et stipend på kr 50.000 fra Birken Ung som var en pangstart for opplegget. Dette 
har gitt og vil gi muligheter til å kjøpe utstyr, benytte kvalifiserte trenere og ikke minst gjennomføre morsomme 
aktiviteter som for eksempel klatring. 

Hensikten med Young Active er å fange opp ungdom før de slutter med idrett og tilby en idrettsgruppe som 
trener på breddenivå. Gruppen har gått fra å være én utøver til nå å være over ti og vi ser en stadig økende 
interesse  dette er vi glade for og stolte av!  

8. KLUBBHUS OG ANLEGG
2017 har vært et utfordrende år på anleggsfronten, hvor mye tid og ressurser har medgått til oppfølging av 
 leverandøren Unisport som byttet kunstgresset i oktober, og fortsatt ikke fungerer tilfredsstillende. Leveran
døren har påtatt seg det fulle ansvaret for driftsproblemene og forventer å løse disse i løpet av sommeren 2018. 

Anleggsplanen for perioden 20172020 har vært diskutert med kommunen og med Løvenskiold, og for å kunne 
opprettholde et høyt og attraktivt nivå i klubben har styret og gruppene stort fokus på videre utvikling av våre 
anlegg.

Det ble ikke foretatt noen vesentlige utbygginger eller oppgraderinger i 2017, men forberedende arbeider ble 
gjennomført for endelig å bygge hinderløype bak hoppbakken. Løvenskiold ga sitt endelig samtykke til dette, 
etter ca 10 år med planlegging. Hinderløypen vil blli bygget våren 2018

Videreutvikling av anleggene vil skje i nært samarbeid med kommunen, og forutsetter normalt både  kommunal 
støtte og spillemidler Ved offentlig støtte til anlegg utbetales 80% av bevilgede kommunale og fylkes
kommunale midler når anlegget påbegynnes. Når anleggsregnskapet er godkjent av kommunerevisor utbetales 
de resterende 20%. Momskompensasjon tilbakebetales normalt innen 1 år etter ferdigstillelse. 
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8.1 Fossumtunet - klubbhuset
Klubben har et allsidig anlegg som er i bruk hver dag hele året, med klubbhuset som det naturlige samlings
punktet. Klubbhuset er i aktiv bruk hver kveld til klubbaktiviteter, og utleie aktiviteten har økt vesentlig etter at 
oppgraderingen ble avsluttet. 

Det var planlagt en videre utbygging av kontor og lager delen av klubbhuset i 2018, men dette vil neppe bli 
iverksatt før 2019 pga forsinket utbetaling av støtte til kunstgresset.

8.2 Parkering
Parkeringskapasiteten tilknyttet Fossum anlegget har vært under press lenge, og er svært begrenset, spesielt 
i sommer og høst sesongen. Dette kan skape farlige situasjoner i de mest aktive treningsperiodene. I vinter 
sesongen når Smiejordet er tilgjengelig er det godt med plass, og foreldre blir sterkt oppfordret til å benytte 
jordet til levering og henting av barn. Parkeringssituasjonen, samt ønske om fortau langs Ankerveien har blitt 
fulgt opp mot Bærum kommune i løpet av året uten noe positivt resultat, og dialogen vil bli videreført i 2018.

8.3 Skiskytteranlegget 
Skiskytteranlegget er i bruk nærmest hver dag, både sommer og vinter.  Anlegget fungerer glimrende både til 
trening og renn, og er fullt utnyttet alle ukedager på kveldstid. I tillegg benyttes anlegget av idrettslinjer ved 
videregående skoler på dagtid et par dager i uken. Anlegget leies også ut til firma arrangementer og andre 
klubber. 

Det ble i forbindelse med gjennomgang av HMS på Fossum, satt opp flere skilt med Adgang forbudt for 
 uvedkommende, og en skjerpet rutine for opprydding av tomhylser

Asfalt på standplass gjør det også enklere å rydde opp etter endt trening, og reduserer risikoen for tomhylser 
blir liggende.

Anlegget ble forbedret med et leskur for foreldre og andre støttepersoner under rufsete værforhold

8.4 Langrennsløyper og stadion
Snø produksjonsanlegget fungerer bra, og gir gode forhold i anlegget selv i perioder av sesongen det ellers ikke 
hadde vært mulig å gå på ski på Fossum. Anlegget driftes av ivrige foreldre på dugnad på nattestid, og innleid 
hjelp på dagtid, og hele 2,5 km lysløypa, skileiken og standplass dekkes i løpet av 68 dager med god kulde. 

Løypebredden ble påbegynt utvidet fra 4,5 til 7 meter høsten 2017, og vil bli fullført i 2018, ifm leieavtalen med 
Løvenskiold ble forlenget. Dette vil bety bedre treningsforhold, og muligheter til å gjennomføre skøyterenn 
på Fossum. 

8.5 Rulleskiløype
Rulleskiløypa hadde sin første fulle sesong i 2016, og har blitt svært godt mottatt av både langrennsløpere 
og skiskyttere, og gir spesielt gode og trygge treningsforhold for de yngre løperne.

Ytterligere sikkerhetstiltak ble gjennomført sommeren 2017 for unngå ulykker. Fossum kan heller ikke påta seg 
ansvar for uvedkommende som trener i rulleskiløypen utenom organisert trening gjennom klubben.



10  ||| ÅRSBERETNING 2017 | FOSSUM IDRETTSFORENING  ÅRSBERETNING 2017 | FOSSUM IDRETTSFORENING  |||  11

8.6 Hoppbakker
Hoppgruppa i Fossum IF (Fossum Flyers) disponerer to hoppbakker på Fossum, henholdsvis K15 meter og  
K28 meter. Bakkene brukes av hoppgruppa, i tillegg samarbeider man med ØHIL. Anlegget fungerer godt som 
ett av to operative hoppanlegg i Asker og Bærum. 

8.7 Allidrettsanlegget 
Dette er et nærmiljøanlegg som i utgangspunktet er åpent for alle og ikke belagt med organisert trening for 
øvrige grupper i FIF. Allidretten benytter anlegget til friidrettstilbud vår/høst for 6,7 og 8 åringene, mens  
i vinterhalvåret benyttes skileiken.

Arbeidet med å utvide anlegget med hinderløype ble endelig påbegynt i 2017, og hinderøypa forventes nå 
 ferdigstillt innen sommeren 2018. 

8.8 Kunstgressbanen
Kunstgresset på Fossum ble skiftet ut sommeren 2016, og det ble da samtidig lagt undervarme slik at banen 
også kan brukes gjennom vintersesongen. Dessverre gikk ikke oppgraderingen av anlegget i henhold til planen 
og forventningene, og undervarmen fungerte ikke som forventet. Kunstgresset og undervarmen ble utbedret 
sommeren 2017, men selv etter dette fungerer ikke anlegget som forventet. Dette har også medført forsinkede 
utbetalinger av offentlig støtte til anlegget. Leverandøren, Unisport har akseptert fullt ansvar for feilene, og det 
viser seg at flere andre baner sliter med tilsvarende problemer. Fotballforbundet er derfor også koplet inn for å 
se på saken. 

Vi forventer å få utbetalt forventede offentlige midler i løpet av sommeren 2018, som da vil gå nedbetaling 
av lånet som ble tatt opp jmf oppgraderingen. 

Ballbingen på Eiksmarka fungerer bra for barna i nærområdet.

8.9 O-kart 
På kartfronten er 2017 preget av produksjon av nye okart til Ofestivalen 2018. Skogskartet som skal brukes 
består av områder fra Brunkollen, Østernvann og Steinshøgda kartene fra 2009. Sprintløpet skal gå på 
Fornebu, hvor en andel av den østre delen av Fornebukartet fra 2011 revideres for dette arrangementet. 

8.10 Kolsåsbakken 
Fossum Alpin gikk i 2008 inn i det nye driftsselskapet Kolsås Skisenter AS sammen med Haslum og Stabæk. 
Det er gjort betydelige investeringer i oppgradering av bakken, som i stor grad er finansiert av privat investor, 
og vedkommende har fra 2012 hatt pant i aksjene i selskapet. 

Klubben har også i sesongen 2017/18 måtte tilføre 75000. til driften av bakken. Styret i driftsselskapet består 
av to representanter fra hver av de involverte klubbene. For Fossum sitter Jarle Stensrud (Alpingruppa)  
og Tor Hengebøl (Adm.).

Det har i løpet av 2017 vært samtaler med Bærum Idrettsråd og kommunen for å øke støtten til alpinanlegg 
i kommunen. Dette medførte noe økning i driftsstøtten, og det er forventet ytterligere økning fra 2019
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8.11 Utbygging av Sagbruket
Det har i 2017 ikke vært noen videre fremdrift for utbygging av sagbruket. Klubben jobber derfor videre med 
sin anleggsplan uavhengig av denne utbyggingen. Fotballbane på Smiejordet er foreløpig lagt på is inntil 
 utbyggingen igjen kommer opp. Fossum IF følger situasjonen nøye, og har i mellomtiden også en pågående 
dialog med Løvenskiold vedr utbygging av eksisterende anlegg og langrennsløyper. Fossum har et betydelig 
behov for nye og forbedrede anlegg, og forventer at dette dessverre ikke blir gjennomført uten en avklaring om 
utbyggingen på Sagbruket/Smiejordet.

9. HEDERSBEVISNINGER

Det ble delt ut følgende hedersbevisninger på årsmøtet 2017 basert på resultater sesongen 2016 (sommer
idretter) og sesongen 2017 (vinteridretter).

ØSTERÅSPOKALEN
Østeråspokalen gis til utøvere mellom 11 og 15 år som har vist særlig framgang i sin idrett.  
For sommersesongen 2016 og vintersesongen 2016/2017 ble Østeråspokalen utdelt til følgende utøvere:

Noah Nilsen Parnevik Fotball
Sivert Sande Kverme  Orientering

KRISTIAN HALLANDS PREMIE
Thomas Helland Larsen Sprint, langrenn, Ungdoms OL 2016

TINNFAT
Thomas Helland Larsen Langrenn, Gull stafett jrVM langrenn 2017
Ingrid Landmark Tandrevold Gull stafett jr VM skiskyting 2017
Victoria Hæstad Bjørnstad 3 gull JrNM (D1718) orientering 2016. Sprint, mellomdistanse og ultralang

HEDERSTEGN
FIFs hederstegn (fortjenestemedalje) gis til et medlem av FIF som har «ydet foreningen verdifulle tjenester, så vel 
aktivt som administrativt». For å få hederstegnet kreves det også at medlemmet har vist en verdig framtreden.

Trond Eiken  Skiskyting
Toto Bugge Hopp
Roger Birkeland Orientering
Atle Sigmundstad (post mortem) Fotball  
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10. KLUBBENS UTVIKLINGSSTIPEND
Fossum etablerte i 2003 en stipendordning rettet mot de av klubbens utøvere som satser seriøst på sin idrett.
Komiteen har fra året 2010 valgt å se alle søknader under ett og benevner alle tildelinger som utviklingsstipend.

For 2016 / 17  kom det inn 17 søknader for sommer og vinter idrettene og totalt ble kr 65,000 utdelt i løpet  
av 2017. Stipend bidraget kom fra både fra Hovedkassen, Oldermannsligaen og Trimgruppa. 

Stipendene for sommeridretter deles ut på klubbens årsmøte.
Stipend for vinteridrettene ble delt ut på en felles samling høsten 2017.

STIPEND 2017  (Sommeridretter)

1. Topp nasjonalt nivå senior:
Emil Ahlbäck kr 5.000
Tim Robertson kr 5.000

2. Topp nasjonalt nivå U23 og junior:
Borger Melsom kr 3.000
Sigrid Alexandersen kr 3.000
Tonje Vassend kr 3.000
Oskar Størmer kr 3.000
Ragnhild Hjermstad kr 3.000
Elias Mølnvik kr 3.000
Olai Stensland Lillevold kr 3.000 

Søknadsfrist - NY 15.MARS (SOMMERIDRETTER) OG 15. JUNI ( VINTERIDRETTER)

STIPEND 2017  (Vinteridretter)
Navn Årskull Gren Resultater Nivå Beløp

Kristin Austgulen Fosnæs 2000 Langrenn 3 NC Sammenlagt, enkeltseire NC A 5000

Thomas BucherJohannessen 1997 Langrenn VM junior, Seire NC renn A 5000

Fredrik Grusd 1999 Skiskyting NM gull 18 år, 2 NC A 5000

Thomas Helland Larsen 1998 Langrenn Gull, sølv i Jr VM A 5000

Karsten Martiniussen 1997 Skiskyting 8 NC sammen, en 1 plass A 5000

Sara Borchgrevink 2000 Skiskyting 9 i NC, en pallplass B 3000

Jacob Eiksund Sæthre 1999 Kombinert Jr. landskamp, 3 og 6 i NM yngre jr B 3000

Christian BucherJohannessen 2000 Skiskyting 3 NM, 17 NC til sammenl B 3000
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Klubbens styre er opptatt av medlemmenes helse og sikkerhet, og vil prioritere utvikling av dette arbeidet 
videre. Det er flere områder som er definert som spesielle fokus områder, som anlegg og parkerings forholdene. 
Dette jobbes det kontinuerlig med å forbedre. 

Vi forsøker å gjøre det vi kan for ikke å forurense det ytre miljøet. Gummikuler og kjemikalier på kunstgress
banen er noe som også følges med på, og klubben følger de retningslinjer som til enhver tid gjelder for 
 hånd tering av dette.

Likestilling og kjønnskvotering er alltid hensynstatt ved valg til styrer og utvalg.

11. INFORMASJON, PROFILERING OG SOSIALE MEDIER
For å kunne opprettholde en tilfredsstillende informasjonsflyt er det viktig å ha gode og brukervennlige nett
sider. Klubben fikk en ny og mer brukervennlig nettside første halvår 2015 gjennom vår leverandør WebOrg. 
Systemet blir kontinuerlig videreutviklet, og skal forenkles ytterligere. Det webbaserte medlemssystemet 
benyttes også til innkreving av treningsavgifter og påmelding til klubbens arrangementer i de fleste grupper, 
og det jobbes videre for at samtlige grupper og medlemmer skal benytte dette.

Klubben bruker også Facebook som et supplement til nettsidene. Facebook har overtatt et større ansvar for 
generell informasjon, og benyttes svært aktivt for både trenings informasjon, deling av resultater og sosiale 
aktiviteter.

12. FREMTIDSUTSIKTER OG STRATEGI
Fossums rolle i lokalsamfunnet blir bare viktigere og viktigere. Det pågår en endring hvor barn og unge  påvirkes 
dramatisk av den rivende digitaliseringen som endrer samfunnet. Stillesittingen fremfor skjermen fortsetter 
å øke, noen av konsekvensene er økt fedmeutvikling og økte psykiske problemer i ungdomsalder. Våre fysisk 
 orienterte aktiviteter er en viktig motvekt som gir barn og ungdom balanse mot den digitale aktiviteten og 
bygger sosiale nettverk, utvikler mestring og bygger fysisk kapasitet som de aktive har nytte av gjennom hele 
livet.

Barn og unge vokser i stadig større grad opp i urbane omgivelser og har slik sett et mindre forhold til fri natur. 
Fossums fokus på uteaktiviteter i frisk luft og fri natur gir økt nærhet til naturen.

Gjennom vår visjon skal vi bygge Fossum videre. Vi skal utvikle oss til å bli; «Norges fremste UTEidrettslag» 

og ønsker å være en positiv, nettverksbyggende faktor som er tilgjengelig for flest mulig i nærmiljøet. 

Styret og gruppene har i 2017 jobbet videre med utarbeidelse og prioritering av strategiske tiltak for å nå våre 
mål og flere tiltak iverksatt i løpet av året. Oppfølgingen av tiltak fortsetter i 2018.

Klubben fyller 100 år i 2018 og vi ser frem til et aktivt og spennende program for inneværende år. 

Til slutt ønsker hovedstyret å utbringe en stor takk til alle som bidrar til å holde det store aktivitetsnivået i 
klubben mulig i dag, enten som trenere, foreldrekontakter, dugnadsressurser eller gjennom annet arbeid i de 
respektive gruppene – tusen takk!
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13. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVERV
Styreleder Nils Jørgen Lie – Arbeidsutvalg (AU)
Styremedlem Eirik Tandrevold  AU
Styremedlem Geir Myrold  AU
Styremedlem Kjell Sommerseth  AU
Styremedlem Tore Husbyn  AU
Varamedlem Bjørg Teigen  AU

Gruppeledere / Hovedstyremedlem
Styremedlem Jon Kirknes  Allidrett
Styremedlem Magne Wiggen  Fotball
Styremedlem Harald Meen  Hopp
Styremedlem Arve Borchgrevink – Langrenn / Skiskyting
Styremedlem Morten Heir Orientering
Styremedlem Rune Fløgstad  Sykkel
Styremedlem Ellen BockSvendsen – Trim 

Driftskomite Klubbhus
Tor Hengebøl
Terje Lunde

Revisor
Stiansen & Co v/Oddvar Mella

Kontrollkomite
Ketil Lodding
Anders Straumsheim
Marius Bretteville

Komite for Hederstegn og Æresmedlemskap
Bente Landmark
Knut Eckhoff
Tore Husbyn

Representant ved tildeling Kristian Hallands premie
Nils Jørgen Lie
 
Valgkomite
Bjørn Volden 
Magnhild Mølnvik 
Helle Randklev 
 
Varamedlem i BIR – Bærum Idrettsråd
 Bente Landmark 
Medlem i NFF’s internasjonale komité og 
anleggskomité  Per Ravn Omdal 
Nestleder hopp og kombinertkomiteen Akershus 
Skikrets  Fritz J Fredriksen (satt til høsten 2017) 

Styremedlem Akershus Skikrets  Frode Martinussen 
 
Medlemmer som har tillitsverv utenom Fossum IF 
Kjersti Hov – AOOK medlem teknisk komite
Katrine Bakke – AOOK med i rekrutterings  
og utdanningsrådet (RUR). 



16  ||| ÅRSBERETNING 2017 | FOSSUM IDRETTSFORENING  ÅRSBERETNING 2017 | FOSSUM IDRETTSFORENING  |||  17

Pkt. 4

ÅRSREGNSKAP FOSSUM IDRETTSFORENINGFossum Idrettsforening
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2017 Regnskap 2016

Driftsinntekt 14 656 344 14 588 900
Offentlig investeringtilskudd 703 178 0
Sum driftsinntekter 1, 2 15 359 522 14 588 900

Idretts- og aktivitetsrelaterte kostnader 6 164 983 6 579 498
Lønnskostnad 3, 4 4 748 757 4 823 808
Avskrivning av driftsmidler 6 1 474 578 575 460
Andre drifts – og adm.kostnader 4, 5 3 613 587 3 754 959
Sum driftskostnader 16 001 906 15 733 725

Driftsresultat -642 384 -1 144 825

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 12 943 18 074
Nedskrivning av fin. anleggsmidler 10 0 350 000
Annen rentekostnad 146 326 33 596
Resultat av finansposter -133 383 -365 523

Ordinært resultat før skattekostnad -775 767 -1 510 348
Ordinært resultat -775 767 -1 510 348

Årsresultat -775 767 -1 510 348

Overføringer
Overført fra annen egenkapital 775 767 1 510 348
Sum overføringer -775 767 -1 510 348

Fossum Idrettsforening Side 1
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Fossum Idrettsforening
Balanse

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6 45 729 70 329
Maskiner og anlegg 6 8 039 951 9 374 899
Sum varige driftsmidler 8 085 680 9 445 228

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 8 085 680 9 445 228

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 845 388 822 750

Fordringer
Kundefordringer 613 580 378 347
Andre kortsiktige fordringer 7 659 338 464 214
Sum fordringer 1 272 918 842 560

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 6 190 587 4 844 482

Sum omløpsmidler 8 308 894 6 509 792

Sum eiendeler 16 394 574 15 955 020

Fossum Idrettsforening Side 2
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Fossum Idrettsforening
Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2017 2016

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 6 441 480 7 217 247
Sum opptjent egenkapital 6 441 480 7 217 247

Sum egenkapital 6 441 480 7 217 247

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 3 000 000 3 000 000
Øvrig langsiktig gjeld 6, 7 3 478 707 2 452 000
Sum annen langsiktig gjeld 6 478 707 5 452 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 703 897 1 095 673
Skyldig offentlige avgifter 8 433 770 303 657
Annen kortsiktig gjeld 11 2 336 720 1 886 444
Sum kortsiktig gjeld 3 474 387 3 285 773

Sum gjeld 9 953 094 8 737 773

Sum egenkapital og gjeld 16 394 574 15 955 020

Fossum, 12.03.2018
Styret i Fossum Idrettsforening

Nils-Jørgen Lie
styreleder

Tore Husbyn
styremedlem

Kjell Egil Digernes Sommerseth
styremedlem

Arve Borchgrevink
styremedlem

Rune Ingve Fløgstad
styremedlem

Ellen Langbakke Bock-Svendsen
styremedlem

Harald Meen
styremedlem

Jon Kirknes
styremedlem

Liv Magnhild Thorsdal Mølnvik
styremedlem

Morten Ingemar Borgersen
styremedlem

Mette Fyrsteng
styremedlem

Eirik Tandrevold
styremedlem

Geir Myrold
styremedlem

Bjørg Kristin Teigen
styremedlem

Tone Malm Meinich Hvam
daglig leder

Fossum Idrettsforening Side 3
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds lover, regnskapsloven og
NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Driftsinntekter
Varer og tjenester inntektsføres leveringstidspunktet.
Medlemskontingenter og offentlige drifttilskudd inntektsføres etter  kontantprinsippet. 
Offentlige investeringstilskudd ble frem til 2015 bokført etter nettometoden, dvs mot de
angjeldende driftsmidlene. Fra og med 2016 inntektsføres investeringstilskudd i
resultatregnskapet over de angjeldende driftsmidlenes levetid. 
Mottatt, ikke inntektsført investeringstilskudd bokføres som forpliktelse under annen
langsiktig gjeld i balansen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til
eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Se også omtale under note 6.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.

Skatt
Idrettslaget er i fritatt fra beskatning etter skattelovens § 2-32 første ledd.

Fossum Idrettsforening
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2017

Note 2 Spesifisering av inntekter 2017 2016
Medlemskontingenter 772 728        828 000           
Sponsorinntekter 973 684        527 207           
Inntektsført offentlige investeringstilskudd 703 178        
Andre inntektsførte offentlige tilskudd 2 323 325     2 314 620        

Sum salgsinntekter 15 359 522   14 588 900      

Note 3   Lønnskostnader
Lønnskostnader 2017 2016
Lønn 4 063 832     4 175 664        
Arbeidsgiveravgift 582 719        582 185           
Premie OTP 54 280          45 070             
Andre lønnsrelaterte ytelser 47 925          20 889             
Sum 4 748 756 4 823 808

Antall sysselsatte årsverk 9,3 9,6

Note 4 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Ytelser til ledende personer

Daglig leder Styre
Lønn 671 186        -                   
Pensjonskostnader 13 424          -                   
Annen godtgjørelse -               -                   
Sum 684 610 0

Fossum IF har opprettet OTP i henhold til lovens krav for sine fast ansatte.

Godtgjørelse til revisor
Det er i 2017 kostnadsført  (inkl. mva) kr 60 000 i ordinært revisjonshonorar og kr 25 000
vedrørende andre tjenester levert av revisor.

Fossum Idrettsforening

Treningsavgifter, egenandeler og andre 
inntektsbringende aktiviteter 10 919 074      10 586 607   
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2017

Note 5 Andre driftskostnader
2017 2016

Drift av anlegg, maskiner og klubbhus 2 557 317     2 709 557        
Konsulentbruk 352 124        161 352           
Kontorkostnader 321 825        367 187           
Andre kostnader 382 322        516 863           
Sum andre driftskostnader 3 613 587     3 754 959        

Note 6 Anleggsmidler

Bygninger Skiskyting Skianlegg
Allidrett   

Hoppbakker Baner
Anskaffelseskost 1.1. 5 844 799 3 258 587 7 995 992      2 839 646 6 639 475
Tilgang i år 115 030

Anskaffelseskost 31.12. 5 844 799 3 258 587 8 111 022 2 839 646 6 639 475
Akkumulerte avskrivninger 31.12.-5 799 070 -3 258 587 -5 250 887 -2 839 646 -1 459 659 

Bokført verdi pr. 31.12. 45 729 0 2 860 135 0 5 179 816

Årets avskrivning 24 600 841 178 608 800
Avskrivningsats 10 % 10-20% 10 %

offentlig investeringstilskudd som forpliktelse 31.12 2 279 907      1 198 800    
Årets inntektsførte investeringstilsskudd 569 978         133 200       

Fossum Idrettsforening

Det er i oppstillingen medtatt de investeringer som er gjort siden 1998. Tilgang fra 2010 til 2015 er 
aktivert etter vanlige regler i regnskapsloven og avskrives over forventet levetid. Mottatt offentlig 
investeringstilskudd er idenne perioden bokført etter nettometoden, slik at tilskuddet har redusert 
anskaffelskosten. Fra og med 2016 har Fossum endret prinsipp for bokføring av investeringstilskudd. 
Investeringstilskudd vil fra og med 2016 bokføres etter bruttometoden. Mottatt, ikke inntektsført 
investeringstilskudd bokføres som forpliktelse under annen langsiktig gjeld i balansen. 
Prinsippendringen er ikke gitt tilbakevirkende kraft. 
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2017

Note 7 Fordringer og gjeld
2017 2016

Fordringer med forfall > 1 år 0 0
Langsiktig gjeld med forfall >5 år 3 598 800 2 452 000
Gjeld som er sikret ved pant utgjør 0 0

Øvrig langsiktig gjeld er mottatt offentlig investeringstilskudd som inntektsføres i samsvar
med den respektive eiendel, se note 1 og 6

Note 8 Bankinnskudd
2017 2016

Bundne skattetrekksmidler: 156 304 182 768

Note 9 Egenkapital
Annen 

egenkapital Sum
Egenkapital 1.1 7 217 247 7 217 247
Årets resultat -775 767 -775 767
Egenkapital 31.12. 6 441 480 6 441 480

Note 10 Investering i aksjer og andeler

Idrettsforeningen eier 17 % av aksjene i Kolsås Skisenter AS. Kostpris for aksjene er 
350 000. Investeringen er sin helhet nedskrevet i 2016.

Note 11 Annen kortsiktig gjeld
2017 2016

Avsatte feriepenger 445 919        447 975           
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek 1 427 057     1 250 069        
Bankkonto tilhørende andre 188 024        -                   
Andre periodiseringsposter 275 720        188 400           
Sum annen kortsiktig gjeld 2 336 720     1 886 444        

Fossum Idrettsforening
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REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i  

Fossum Idrettsforening 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  

Konklusjon 
Vi har revidert Fossum Idrettsforenings årsregnskap som viser et underskudd på kr 775 767. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper.  

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.  Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen. 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den 
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finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift.  Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer.  Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en 
beskrivelse av revisors oppgaver og plikter 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Nesbru, den 14. mars 2018  
Stiansen & Co AS

  

Oddvar Mella  
Statsautorisert revisor  

Revisjonsberetning for Fossum Idrettsforening – side 2 
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING 2017
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 212 er å føre tilsyn med Fossum IF sin økonomi. I henhold til NIF’s 
lov § 212 avgir kontrollkomiteen sin beretning til årsmøtet. 

Det har vært avholdt ett møte i kontrollkomiteen i perioden, i tillegg til korrespondanse per telefon og epost 
internt i komiteen og med daglig leder og styreleder i Fossum IF. Det er ført protokoll og alle komiteens merkna
der gjennom året er blitt håndtert av daglig leder til komiteens tilfredstillelse.

Kontrollkomiteen skal påse at Fossum IF sine midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov 
og beslutninger fattet av årsmøtet i 2017. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets 
interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt 
uttrykk drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere finansielle 
stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødven
dig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra idrettslagets administrasjon som komiteen har bedt 
om. Det materialet kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger.  

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2017, det styrebehandlede årsregnskapet for 2017 
og klubbens totale budsjett for 2018. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2017, og 
noterer at revisor har avgitt beretning uten presiseringer eller forbehold. Kontrollkomiteen har ingen merknader 
til regnskapet.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2017 godkjennes av årsmøtet.
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Pkt. 5 Fastseettelse av medlemskontingent /  
treningskontingent 2019

Medlemskontingent 2019

Forslag til vedtak; 
Klubben har de siste årene oppgradert anleggene vesentlig. Dette innebærer behov for høyere grad 
av  ivaretakelse og drift.  Aktivitetsnivået i ADM har også økt betraktelig;  
På bakgrunn av foreslås følgende; 

Medlemskontingent for 2019 

Enkeltmedlemskap kr 400 (2018)   Foreslås øket til kr  450 for 2019
Familiemedlemskap kr 950 (2018)   Foreslås øket til kr 1000 for 2019
 

 
Treningskontingent 2019 

Forslag til vedtak;
Årsmøtet gir gruppene fullmakt til å vedta treningskontingentene for sesongen 2018/2019.

Pkt. 6 Innkomne forslag

Hovedstyret i FIF gis fullmakt til å velge delegater jfr. § 15 punkt 10 e) og punkt f) i FIFs  
lovtekst som 
 • Representanter til Bærum Idrettsråd.
 • Representanter til ting eller møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.

Fullmakten skal være gyldig inntil årsmøtet 2019.
 
Styret støtter forslaget!



26  ||| ÅRSBERETNING 2017 | FOSSUM IDRETTSFORENING  ÅRSBERETNING 2017 | FOSSUM IDRETTSFORENING  |||  27

Pkt. 7 Budsjett 2018 – Fossum alle grupper

Hovedkassen Alpin Hopp Langrenn/
skiskyt. Orientering

Salgsinntekter  910 000  839 000  866 000 
Treningsavgifter  15 000  60 000  6 000  1 411 700  227 500 
Andre inntekter  2 373 000  5 000  46 200  2 933 769  3 382 800 
Sum driftsinntekter  3 298 000  65 000  52 200  5 184 469  4 496 300 

Varekostnad  192 000  2 000  16 200  2 399 074  3 367 587 
Lønnskostnader  2 106 900  22 000  5 250  1 705 550  81 900 
Øvrige driftskostnader  1 434 100  81 000  21 000  760 000  441 400 
Avskrivninger/rentekostnader  15 000  280 000 
Sum kostnader  3 748 000  105 000  42 450  5 144 624  3 890 887 

Driftsoverskudd / (driftsunderskudd)  -450 000  -40 000  9 750  39 845  605 413 

Allidrett Fotball Trim Sykkel
Salgsinntekter  9 000 
Treningsavgifter  340 000  1 441 000  65 000  6 000 
Andre inntekter  98 000  1 244 600 
Sum driftsinntekter  438 000  2 685 600  65 000  15 000 

Varekostnad  205 000  628 500  35 000  14 350 
Lønnskostnader  50 000  986 409  40 000 
Øvrige driftskostnader  101 350  708 949  20 000  600 
Avskrivninger/rentekostnader  708 000 
Sum kostnader  356 350  3 031 858  95 000  14 950 

Driftsoverskudd / (driftsunderskudd)  81 650  -346 258  -30 000  50 

Budsjett Fossum alle grupper totalt

TOTALT
Salgsinntekter 2 644 000
Treningsavgifter  3 572 000
Andre inntekter  10 083 369
Sum driftsinntekter  16 299 569

Varekostnad  6 859 711
Lønnskostnader  4 998 009
Øvrige driftskostnader  3 568 399
Avskrivninger/rentekostnader 1 003 000
Sum kostnader  16 429 119

Driftsoverskudd / (driftsunderskudd)  -129 550
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Pkt. 8 Engasjement av revisor
VALG AV REVISOR
Dagens revisor er Stiansen & Co v/Oddvar Mella

Klubben har hatt samme revisor i en årrekke. Styret foreslår at det gjøres en gjennomgang av kostnader/ 
tjenester relatert til revisor, og ber derfor årsmøtet  om fullmakt til først å fastsette revisor innen 1.8.2018.

Pkt. 9 Valg
VALGKOMITEENS INNSTILLINGER
Til hovedstyret Fossum IF
Valgkomiteen har søkt etter kandidater til ledige verv blant medlemmene gjennom utlysing på hjemmesiden  
til Fossum IF, samt gjort undersøkelser i gruppene og pratet med innehavere av verv som er på valg i år. 

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Arbeidsutvalget
Leder Nils J. Lie Foreslås gjenvalgt for 2 år 
Nestleder Kjell Sommerseth På valg i 2019 
Styremedlem Eirik Tandrevold Foreslås gjenvalgt for 2 år 
Styremedlem Magnhild T. Mølnvik Foreslås valgt for 2 år 
Styremedlem  Tore Husbyn På valg i 2019 
Styremedlem  Bjørg Teigen På valg i 2019

Kontrollkomite
Medlem Therese Lohne Boehlke Foreslås valgt for 1 år 
Medlem Marius Bretteville Foreslås gjenvalgt for 1 år 
Medlem Ketil Lodding Foreslås gjenvalgt for 1 år

Komite for hederstegn
Medlem Knut Eckhoff På valg i 2020 
Medlem Bente Landmark Foreslås gjenvalgt for 3 år 
Medlem Tore Husbyn På valg i 2019

Driftskomite for klubbhuset
Medlem Tone M. Meinich Hvam  Ny, foreslås valgt for 2 år 
Leder Tore Husbyn Ny, foreslås valgt for 1 år

Representant til Bærum Idrettsråd og representanter til ting eller møter i de organisasjoner  
foreningen er tilsluttet 
Valgkomiteen foreslår at man gir hovedstyret mandat til å velge disse representantene 
Magnhild T. Mølnvik trådde ut av valgkomiteen før valgkomiteen vedtok sin innstilling. Det er opp  
til styret å komme med innstilling til ny valgkomite bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.

12.03.2018
Med vennlig hilsen  
Valgkomiteen 

Bjørn Volden og Helle W. Randklev

 



Vi takker våre hovedsponsorer:

Takk også til våre øvrige samarbeidspartnere.




