
 
 

 
 

ÅRSMØTE 
ASKER SKIKLUBB 

 
30. MARS 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Årsmøte ASK 2017                  Side 2 

 

 
 

 

 
ÅRSMØTE DOKUMENTER 
 

 
INNHOLD          SIDE 
 
 
Dagsorden             3 

Godkjenne innkalling og dagsorden         3 

Valg av dirigent, referent, 2 representanter til å signere protokollen     3 

Styrets årsberetning 2016           4 

Asker Skiklubbs regnskap 2016        15 

Behandle forslag og saker         15 

Fastsettelse av medlemskontingent       16 

Budsjett           17 

Organisasjonsplan for Asker Skiklubb       17 

Engasjere statsautorisert revisor        17 

Valg            17 

 
Vedlegg: 
1. Regnskap m/noter, totaloversikt Asker Skiklubb og Hovedstyret Sak 5 
2. a) Revisjon Asker Skiklubbs lov,      Sak 6 a) 

d) Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner –  Sak 6 d) 
generell ordning 

3. Budsjett Asker Skiklubb        Sak 8 
 Budsjett HS 
4. Organisasjonsplan        Sak 9 
5. Engasjere statsautorisert revisor      Sak 10 
6. Valgkomiteens innstilling, gruppenes innstilling og    Sak 11 

styrets innstilling til valgkomite 2018 

 



Årsmøte ASK 2017                  Side 3 

 

  
 

Dagsorden til ordinært årsmøte 

Torsdag 30. mars 2017 kl. 18.00, Store Sal, Føyka 
 

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede  

 

2. Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden  

 

3. Valg av: 

• Dirigent  

• Referent  

• 2 representanter til å underskrive protokollen 

 

4. Behandle årsberetningene i Asker Skiklubb 

• Styrets årsberetning 2016  

• Gruppenes årsberetninger – se klubbavisen 1.17. 

 

5. Behandle Asker Skiklubbs total-regnskap for 2016 i revidert stand.   

 

6. Innkomne forslag og saker: 

 6a) Ny lovtekst iht vedtatt lovnorm fra NIF  

 

 6b) Føyka – Drengsrud v/Halvard Kverne 

 

 6c) Asker Skiklubb – Asker Fotball v/Margaret Arentz Gjertsen 

 

 6d) Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner – generell ordning 

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017 

 

8. Behandle Asker Skiklubbs totale budsjett 

 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 

10. Engasjere statsautorisert revisor 

 

11. Valg: 

Valgkomitèen legger frem sin innstilling:  

• Gruppene, Styret, Rådet, Kontrollkomiteen  

• Styrets innstilling til valgkomitè for 2018 

 

********* 

Underveis i møtet vil det bli bevertning og utdeling av klubbens utmerkelser og Marit 

Hammernes fond.   
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Fokusklipp fra 2016: 

• Vi ser at antall medlemmer i Asker Skiklubb kryper oppover.  Vi er nå 4720 

medlemmer.  

• Alle gruppene i Asker Skiklubb har en sunn økonomi og god økonomikontroll. Det 

samme gjelder for klubben sentralt. 

• Det er stor aktivitet både på bredde og topp.   

• Styret gleder seg over den store aktiviteten i gruppene – alt fra alt det som foregår i 

forbindelse med den daglige driften til arrangementer og resultater.  Her er det mange 

ildsjeler og flotte utøvere! 

• Mange av klubbens medlemmer er engasjert i planleggingen av klubbens fremtidige 

anleggssituasjon og en mulig flytting fra Føyka til Drengsrud. 

• Nye anlegg på Føyka:  Vi gleder oss over å kunne tilby både medlemmene i klubben, 

men også Askers innbyggere en ny rulleskiløype, sandhåndballbaner og nye 

volleyballbaner.  

• Kunstgress på grusbanen.  Asker Skiklubb inviterer fotballen til nytt gress på Føykas 

tidligere grusbane.  Noe er allerede gjort – resten skal være klart til seriestart 2017. 

• Både vi, som til daglig arbeider i klubbhuset, våre gjester og medlemmer er fornøyde 

med ansiktsløftingen som er gjort med malerkost innvendig i klubbhuset.   

• Ved starten av 2016 var det en del støy rundt innføringen av parkeringsavgift.  Dette 

roet seg raskt og har fungert greit og så absolutt gitt inntekter til klubben. 

• Skiklubbens dag ble arrangert for annen gang - også denne gangen med godt vær og 

godt fremmøte. 

• Representanter fra Asker Skiklubb, Asker Fotball og våre sponsorer hadde en 

hyggelig helg sammen på Pers Hotel, Gol, januar 2016.  Oppholdet ble sponset av Gol 

Skipark og Pers Hotel. 

 
1. Styret 

Det har i 2016 vært avholdt 10 styremøter og behandlet 78 saker.  I tillegg har det vært 

avholdt 4 hovedstyremøter og 1 årsmøte.   

 

Av saker som Asker Skiklubbs styre har behandlet i 2016 nevnes følgende: 

 

• Revisjon og oppgjør av allianseavtalen datert 2005 mellom Asker Fotball og Asker 

Skiklubb.   Den økonomiske avtalen ble formelt sagt opp pr. 1.1.2016.  Asker 

Skiklubb og Asker Fotball har heller ikke i 2016 kommet til enighet og arbeidet 

fortsetter i 2017.  

• Diskusjoner med Asker kommune m.fl. og internt i forbindelse med eventuell flytting 

fra Føyka til Drengsrud. 

• Revisjon Asker Skiklubbs lov 

• Styret arbeider for å utvikle og beholde det gode samarbeidet med hovedstyret 

(klubbens sportslige utvalg som består av alle gruppene i klubben).  Ved lovendring i 

2015 ble det vedtatt at Styret er klubbens øverste organ, tidligere var dette 

hovedstyret. 

• Gol Skipark – vår sponsor – inviterte til helg på Gol 8. -10. januar 2016.  Klubbens 

Sportsseminar ble gjennomført 2. februar 2016.  Seminaret ble arrangert på 

Venskaben, ca 70 personer var tilstede.  

• Styret har også for 2016 delt ut Maxbo /Asker Skiklubbs talent- og toppidrettsstipend 

til klubbens lovende utøvere. 

• Asker Skiklubb har deltatt aktivt på kommunens idrettspolitiske arenaer.  
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• Fulgt opp aktivitet i Asker Idrettsråd og i Asker kommune spesielt v/ Natur og Idrett, 

Formannskap og Kommunestyret.  

• Generell kontakt med Asker kommune og mye kontakt i forbindelse med 

«eierskapsprosjektet» som antas innført i 2017 (se mer om dette i beretningen) 

• Generell kontakt med Asker Idrettsråd 

• Generell kontakt med Akershus Idrettskrets, spesielt i forbindelse med utarbeidelse av 

klubbhåndbok og strategiplan for en av våre grupper. 

 

2. Visjon for Asker Skiklubb 

Et helt liv med idrettsglede og resultater. 

 

3. Målsetning og resultater 

Asker Skiklubbs målsettinger og resultater skal knyttes til og måles i forhold til tre 

hovedkategorier; organisasjon, aktivitet og anlegg.  Asker Skiklubb er et fleridrettslag som 

ønsker å gi et bredt idrettstilbud til så mange som mulig.  Styret ønsker at dette skjer innenfor 

trygge økonomiske rammer med en profesjonell administrasjon. Styret har fokus på 

samarbeid og kompetanseutvikling.  Mer informasjon finnes i Asker Skiklubbs handlingsplan 

som ligger på nettet. 

 

4. Asker Skiklubbs grupper og komiteer 

Gruppeledere: 

Alpint:   Einar Unhjem Johansen 

Bandy:   Torleif Galteland  

Barneidrett:  Oddvar Schjøtt-Høiholt 

Fotball:  Michael Riis-Jacobsen 

Friidrett:  Martin Strand 

Hopp:   Arthur Taubo 

Håndball:  Marianne Haga Valen-Sendstad 

Kajakk:  Rune Aaby 

Langrenn:  Knut Karper Bjørgås 

Orientering:  Haakon Dolven 

Skiskyting:  Knut Jorde 

Idrett for Alle:  SalVILL v/Toril Haug, ALLIdrett v/flere, 

Dametrim v/Annette Røsaker og Herretrim v/Arild Andenæs 

Volleyball:  Frode Pedersen 

AFK   Monica Fossnes Petersson 

Turløp:  Bernt Sagård 

Karagruppa:  Truls Hanevold 

 

Komiteer: 

Valgkomité:  Bjørn Tangnes, Tone Marianne Rosvoll, Ingvild Tandberg,  

Sigurd Øvergaard (vara) 

Rådet: Børre Helgesen (formann), Randi Haarstad-Evjen, May Christoffersen, 

Arne Fredbo, Unn Orstein, Per Oddvar Hagen, Inger Gjul Dale, 

Thomas Framnes 

Kontrollkomité: Olav Andenæs, Einar Henriksen, Sigmund Nylund,  

Hilde Westernes (vara) 

Revisor:  BDO AS 

AL Vestlia:  Bjørn Tangnes, formann 

Klubbavis/Internett:  Svein Granerud (ans.red) 
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Vester-Gyllen: Bjørn Tangnes, Arild Andenæs, Sigmund Nylund, Svein Granerud, 

Espen Jahren, Rune Singstad, Steinar Bustad, Rolf-Egil Larsen 

Premie/fotosamling: Jon Stenseng 

Styringsgruppa for Føyka:  

Halvard Kverne (leder), Vegard Olderheim, Morten Müller, Einar Gjertsen, Tor Hannibal 

Fossum, Steinar Bustad, Didrik von Hafenbrädl, Rune Singstad, Eva Sunde Scheel  

 

Forbund, idrettsråd og krets: 

Norges Friidrettsforbund: Espen Jahren medlem Forbundets Dommerutvalg  

Akershus Idrettskrets: Didrik von Hafenbrädl representerte Asker Skiklubb på 

årsmøtet i Akershus Idrettskrets. 

 Espen Jahren er medlem i idrettsutvalget i idrettskretsen 

Asker Idrettsråd Petter Johansen fra alpingruppen i Asker Skiklubb er 

styremedlem 

Asker Idrettsråd, årsmøte: Steinar Bustad, Merete Kristin Bøe, Margaret Arentz Gjertsen, 

Mona Børøen, Einar Gjertsen 

Asker Idrettsråd, høstkonf.: Merete Kristin Bøe, Mona Irene Børøen, Kristian Kalager, Eva 

Sunde Scheel  

Asker kommune: Asker Skiklubb deltar på ulike møter i regi av Asker kommune.  

 

4.1 Asker Skiklubbs medlemstall 

Pr. 31/12 2016, hadde Asker Skiklubb – 4720 registrerte medlemmer, herav 142 livstids 

medlemmer.  

 

Medlemsfordeling 2016: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Totalt 

Kvinner 28 573 548 63 657 1869 

Menn 48 854 695 110 1144 2851 

 

Medlemsutvikling: 

 2016 2015 2014 2013 

Kvinner 1869 1860 1850 1787 

Menn 2851 2784 2725 2665 

 

Oversikt aktive i gruppene: 

 2016 2015 2014 2013 

Alpin 124 127 118 107 

Bandy 23 33 39 50 

Idrettskoler/Barneidrett 443 372 331 325 

Barnefotballen 1117 1021 855 791 

AFK 317 255   

Friidrett 227 205 235 251 

Hopp 35 42 39 43 

Kombinert 12 19 27 66 

Håndball 520 558 501 507 

Kajakk 604 651 588 555 

Langrenn 343 314 297 339 

Turløp 81 103 108 121 

Orientering 274 276 257 235 
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Skiorientering 20 27 15 4 

Skiskyting 98 95 81 80 

Idrett for Alle 145 128 77 64 

Volleyball 142 141 160 154 

Kara 111 112 105 103 

 

4.2 Ledere og trenere 

Gruppene i Asker Skiklubb legger ned et betydelig antall dugnadstimer for å opprettholde det 

gode tilbudet til Askers befolkning.  Styret i Asker Skiklubb takker alle og enhver for den 

jobben som blir utført.   

 

5. Økonomi / regnskap 

Føyka kunstgressbane med tilhørende anlegg, ble oppgradert som følge av tilretteleggingen 

for Asker Fotball Herrers spill i Adeccoligaen sesongen 2011. Asker Kommune og Asker 

Skiklubb gjorde en avtale basert på at netto kostnad ikke skulle overstige Mnok 18. 

Kommunen og Skiklubben skulle hver ha 50 % eierinteresser i anlegget, og Asker kommune 

skulle betale samtlige kostnader. Eventuelle overskridelser skulle være Asker Kommunes 

ansvar, og at finansieringen bl.a. med tilbakebetaling av forskuttert beløp for Skiklubben, 

skulle være regulert i egen avtale mellom kommunen og Skiklubben.  

 

Avtale om finansiering ble signert 14.06.2011 av klubbens formann og formann i 

anleggsstyret, og av kommunens rådmann Lars Bjerke.  

 

Avtalen med kommunen forutsetter at gjelden skal gjøres opp med motregning av 

salgssummen av Føyka, eller ved overdragelse av et definert areal som skal sikre kommunen 

adkomst til de tomtene kommunen eier på Føyka.  Dette medførte at det ikke var forventet at 

Asker Skiklubb skulle betale penger til kommunen for kommunens totalfinansiering, men at 

det enten ble gjort med en motregning eller som en mulig overdragelse av eiendom.  Verdien 

av gjelden er dermed avtalt skal tilsvare eiendom.  

 

Skiklubben bokførte ikke denne gjelden til Asker Kommune i sine bøker. Ei heller førte 

klubben inn sin eierandel i selve anlegget, som i 2011 utgjorde en investering på Mnok 9. I 

ettertid ser man at dette skulle vært gjort. Forventningen var at klubbens og kommunens 

merkostnader knyttet til drift og avskrivning skulle bli dekket av merinntekter fra bl.a. utleie, 

tilskuere og reklame. 

 

Ny gjennomgang av klubbens avtaler har gjort at man nå viser både gjelden og investeringen i 

klubbens regnskaper, og at påløpte kostnader belastes klubbens drift.  

  

Asker Skiklubbs eiendom på Føyka er bokført til NOK 1. Dette tilsier at det ligger betydelig 

merverdi i eiendomsmassen som ikke er reflektert i regnskapet.  

 

Styret vurderer at økonomien i Asker Skiklubb har vært tilfredsstillende i 2016.   

 

• Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Skiklubbens eiendeler og 

gjeld, finansielle stilling og resultat. 

• Styret er ikke kjent med andre forhold i 2016 som påvirker årsregnskapet for 2016 enn 

de omtalt i avsnittene over under kapittel 5. 
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• Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 2016 i samsvar 

med Regnskapslovens §3-3.  Styret bekrefter at forutsetningen til fortsatt drift er 

tilstede. 

 

5.1. Sponsorer og samarbeidspartnere  

Asker Skiklubb har i 2016 hatt følgende hovedsamarbeidspartnere: 

• DnB • Maxbo  

• Gol Skipark • SATS Elixia 

• G-Sport Asker • Umbro/Mizuno/ScanTrade 

• SWIX • Madshus 

• QPark • ECO1 

• Asker Bilutleie • Ansnes 

• Kiwi  

 

I tillegg har mange samarbeidspartnere bidratt direkte i gruppene.  Asker Skiklubb vil takke 

sine hovedsamarbeidspartnere for støtten og det gode samarbeidet i 2016. 

 

6. Informasjon og kommunikasjon 

Hovedstyremøter 

Disse møtene er en god arena for informasjon fra styret/administrasjonen til gruppene og 

informasjon fra gruppene til styret/administrasjonen.  I tillegg er det en arena hvor gruppene 

kan diskutere og informere hverandre.  Klubben sentralt ønsker seg mer kontakt, flere 

tilbakemeldinger og mer informasjon fra gruppene. 

 

Hjemmesiden (www.asker-skiklubb.no, Facebook og Twitter) 

En god mulighet for informasjon både internt og eksternt.  

 

Klubbavisen 

Avisen hadde 4 utgaver i 2016.  Avisen er et viktig medium for informasjon til medlemmene, 

samarbeidspartnere, kretser, forbund, kommunens administrasjon og politikerne.  

 

7. Anlegg 

Vi er opptatt av å holde Føyka-området i god stand.  På grunn av planene om en mulig 

fremtidig flytting fra Føyka har investeringene i anlegget vært begrenset til nødvendig 

vedlikehold.  Vi ser imidlertid at det kan gå lang tid før en eventuell flytting fra Føyka blir en 

realitet. Vi ønsker et så levende og tidsriktig anlegg som mulig inntil en eventuell flytting og 

har derfor gjort en del oppgraderinger i 2016: 

 

• Etablert en rulleskiløype 

• Sandvolleyballbanene har fått to nye baner, totalt fem baner 

• Bygget to sandhåndballbaner 

• Gjort forberedelser til kunstgress på den tidligere grusbanen – ferdigstillelse er 

berammet til 15. mai 2017 

• Innvendig malearbeider i hele klubbhuset 

• Brakkene utbedret 

 

Generelt vedlikehold av hele anlegget 

7.1. Andre anlegg: 

http://www.asker-skiklubb.no/
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• Kajakkhuset driftes av kajakkgruppa. Se kajakkgruppens egen årsmelding for mer 

informasjon. 

• Vestlia driftes av et eget styre. Utleie og aktivitet har i 2016 fungert bra.  Vestlia gir et 

godt tilbud både sommer og vinterstid til klubbens medlemmer og andre. Det er utført 

diverse vedlikeholdsarbeider.  Hytta ble brukt 124 døgn i 2016, hvorav klubbens 

grupper stod for 32 døgn. Hytta er gratis å bruke for gruppene, men leies ut til andre.  

• Tur og orienteringskart er fulgt opp av orienteringsgruppa v/Håkon Løvli og Trond 

Rønneberg.   

 

8. Idrettslige tilbud i Asker Skiklubb 

Den idrettslige aktiviteten er underlagt de ulike særidrettsgruppene i Asker Skiklubb.  Det er 

stor aktivitet og mange gode sportslige resultater.  Det vises her til egne rapporter fra 

gruppene. 

 

Asker Skiklubb har de senere årene også hatt et tilbud til barn, unge og voksne med nedsatt 

funksjonsevne.  Spesielt nevnes SalVILL som nå teller over 30 utøvere.  SalVILL er et tilbud 

til utøvere fra ungdomsalder og oppover.  For de yngre tilbyr Asker Skiklubb et tilbud kalt 

AllIdrett.   

 

Spesielt vil vi nevne dametrimmen hvor over 40 damer kommer sammen flere ganger i uken.  

Herretrimmen er fortsatt en aktiv gruppe, men vi ønsker mange flere velkomne til denne 

aktiviteten. 

 

StayActive ble etablert høsten 2015.  Dette er et tilbud til ungdom som ikke lenger ønsker å 

drive aktivt, men ønsker seg trening og et godt fellesskap.   

 

8.1. Idrettslig representasjon:  

Asker Skiklubb har i 2016 hatt 27 utøvere som har representert Norge i ni forskjellige idretter: 

 

Alpint:  Espen Lysdahl (WC/EC), Jesper Webstad (FIS), Eirik Kveno (FIS),  

  Kristian Bjordal (FIS) og Hermann Barman-Jenssen (FIS) 

Friidrett: Christine Næss (EM og Nordisk) 

Hopp:  Tom Hilde (WC/COC) og Halvor Egner Granerud (WC/COC) 

Kajakk: Jo Sondre Solhaug, Marte Eirin Solhaug, og Mathias Svoren 

Langrenn: Sindre Sætre Hammerlund (WC/Skandinavisk Cup), Hedda Østberg 

  Amundsen (Nordisk), Harald Østberg Amundsen (Nordisk) 

Orientering: Vegard Gulbrandsen (EM), Tilla Hennum (EM) og Synne Strand EM. 

Skiorientering:Vegard Gulbrandsen (VM), Tilla Hennum (VM), Synne Strand (EM) 

  Eivind Gravir (Nordisk), Margrethe Wisløff (Nordisk) 

Skiskyting: Kaia Wøien Nicolaisen(VM/WC) og Rikke Hald Andersen (IBU) 

Volleyball: Victoria Faye Kjølberg (WT), Oscar Sæther, Håvard Nybråten 

 

Verdensmesterskap:  Halvor Egner Granerud, hopp, sølv i lagkonkurranse. 

Nordisk Mesterskap:  Christine Næss, friidrett, terrengløp, gull individuelt og gull 

lag, jr 

 

Norgesmesterskap 2016:  

Tilla Farnes Hennum,   skiorientering, junior 17-20 

Lars Hammernes Leopold,   skiskyting, stafett, junior 17-18 

Truls Fjellheim Jorde,   skiskyting, stafett, junior 17-18 
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Sindre Fjellheim Jorde,   skiskyting, stafett, junior 17-20 

Halvor Granerud,   hopp, stor bakke, junior 

Halvor Granerud,  hopp, normalbakke, junior 

Oscar Sæther,   sandvolleyball, junior U19 

Marte Eirin Solhaug,   kajakk, K1 200m,  

Marte Eirin Solhaug,   kajakk, K1 500m 

Marte Eirin Solhaug,   kajakk, K1 1000m,  

Marte Eirin Solhaug,   kajakk, K1 5000m 

Jo Sondre Solhaug,   kajakk, K1 500m 

Jo Sondre Solhaug,   kajakk, K1 1000m (kongepokal) 

Mathias Svoren,   kajakk, K2 1000m 

Jo Sondre Solhaug,   kajakk, K2 1000m 

Lars Hammernes Leopold,   skiskyting, jaktstart U18 (sommer) 

Mathias Svoren,   kajakk, K2 500m 

Jo Sondre Solhaug,   kajakk, K2 500m 

Tom Hilde,   hopp, lag 

Halvor Granerud,   hopp, lag 

 

9. Ansatte/miljø/administrasjon 

Administrasjonen har bestått av: 

Eva Sunde Scheel, daglig leder, 80% stilling 

Sølvi Dahl, regnskapsansvarlig, 60% stilling 

Svein A. Granerud, prosjektansvarlig, 100% stilling 

Espen Jahren, adm.medarbeider, 60% stilling 

Rune Singstad, driftsansvarlig, 100% stilling 

Akbar Moradi, driftsassistent og tilsynsvakt 100% stilling 

 

Administrasjonen håndterer medlemsadministrasjon og medlemshenvendelser, fakturering av 

kontingenter, treningsavgifter og andre inntekter for alle avdelingene, lønnskjøring og 

regnskapsføring.  Administrasjonen utfører videre oppgaver som bl.a. anleggsutvikling og 

vedlikehold, fellestjenester (vaktmester, renhold, utleie av fellesarealer), myndighetskontakt, 

web/IT-administrasjon, forsikringer, sponsorer og klubbavisen.  Administrasjonen bistår 

avdelingene med administrative oppgaver. 

 

Administrasjonens oppgaver inkluderer også oppfølging av styrets retningslinjer og vedtak, 

samarbeide/oppfølging med kommunen, arbeidet med samarbeidspartnere, inngåelse av 

avtaler, utleie av Vestlia, salg av klubbeffekter, oppfølging lager og salgsoppgaver for 

gruppene m.v.  I tillegg arbeides det mye med å beholde nåværende sponsorer og å få nye 

sponsorer. 

 

Styret mener at arbeidsmiljøet i idrettslaget er tilfredsstillende.  Det har ikke vært større 

skader eller ulykker i 2016.  Klubben forurenser ikke det ytre miljø.  De ansatte er innmeldt i 

OTP ordningen. 

 

Asker Skiklubb har i samarbeid med Asker kommune utarbeidet miljørutiner for drift av 

kunstgressbane når det gjelder rensing og gjenbruk av gummigranulat på kunstgressbanen.    

 

9.1 Prosjekt eierskap – idrettsklubber som eiere av kunstgressbanene 

Klubbene har vært inviterte til diskusjoner med Asker kommune og Asker Idrettsråd om 

hvorledes klubbene kan overta eierskapet til kunstgressbanene.  Kommunen vil bidra med 
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tilskudd til drift etter en nøkkeltallsmodell.  Prosessen startet for et par år tilbake.  Man tar nå 

sikte på at modellen kan innføres i løpet av 2017.   

 

9.2 Alliansesamarbeidet (se pkt. 5) 

Asker Skiklubb er et allianseidrettslag med idrettslaget Asker Fotball. Asker Skiklubb har en 

egen fotballgruppe som inkluderer barnefotball opp til 12 år for både jenter og gutter, samt 

kvinnefotball alle aldersklasser. Asker Fotball organiserer fotball for gutter fra 13 år og opp til 

A-lag.  Samarbeidet har vært regulert i en revidert allianseavtale datert mai 2005.  Den 

økonomiske avtalen med AF er sagt opp fra 1.1.2016. Vi har fortsatt ikke oppnådd enighet 

om ny avtale eller oppgjør knyttet til gammel avtale. Dette arbeidet har vært krevende for 

både styret og administrasjonen i klubben.  

 

10. Føyka Drengsrud 

1. Arbeid rundt regulering av Føyka 

ASK sendte i juni 2016 inn klage på forhold rundt område avsatt for ny fremtidig fotball 

arena. Asker kommune har imøtekommet oss innenfor vårt ønske om å få utvidet området til 

å gi plass for en arena med max tilskuerantall på 8000. Da dette berører naboer ble 

områdeplanen/reguleringsplanen sendt på begrenset nabovarsling januar 2017. 

 

Asker kommune forventer å kunne få ferdigregulert Føyka i løpet av vår/sommer 2017.  
 

2. Arbeid med Regulering av Drengsrud idrettspark 

Det har gjennom året vært et godt samarbeid med Asker kommune om mulig utforming av 

området. ASK vil i tiden fremover følge opp at Asker kommune utformer 

reguleringsbestemmelser og kart i tråd med de samtaler som har funnet sted mellom partene. 

Asker kommune forventer å få ferdigregulert Drengsrud idrettspark i løpet av 2017. 

 

3. Arbeid med å sikre tilgang til området Kollen, ved Drengsrud idrettspark 

Asker kommune gjorde i oktober 2015 et politisk vedtak om å igangsette forhandlinger om 

kjøp av Kollen. Hvis dette ikke førte frem innen 1. februar 2016, skulle det igangsettes arbeid 

for å omregulere området til offentlig friområde. Forhandlinger førte ikke frem og Asker 

kommune har nå endelig varslet igangsetting av arbeid for å kunne starte på omreguleringen. 

Asker kommune forventer å få ferdigregulert området i løpet av 2017. 

 

11. Slutning 
Asker Skiklubbs administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats på mange områder i 2016.  

 

Arbeidet med reguleringsplan for Føyka og nå også Drengsrud er krevende. Dette arbeidet har 

tatt mye tid for klubbens styre og for de som er involvert i planarbeidet med Asker kommune. 

Asker Skiklubb har en meget erfaren og solid gruppe som holder tak i dette arbeidet. Vi vil 

takke alle som har bidratt for klubben i denne sammenheng. Arbeidet med reguleringsplanen 

for Føyka er avsluttet og denne behandles fortsatt i kommunen.  

 

Asker Skiklubb er tydelige på hva som er klubbens behov i fremtiden. Vi ønsker å utvikle 

klubben, våre anlegg og vår kultur. Vi har et stort hjerte og tar et stort samfunnsansvar. Idrett 

er av stor betydning for den enkelte, fellesskap, kommune og næringsliv. Idretten i Asker 

trenger flere idrettsanlegg som kan benyttes av barn og unge. Det er også viktig å ivareta 

utviklingen av friarealer til allmenn aktivitet og glede. Vår aktivitet er avhengig av 

anleggssituasjonen i Asker kommune, og vi er selv fokuserte på hvordan vi kan videreutvikle 
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Føyka og egne anlegg. Vi ser at kommunal investering i anlegg gir effekt i mer idrett. Vi 

håper kommunen opprettholder sitt fokus på utvikling av anlegg i Asker. 

 

Våre aktiviteter er avhengig av frivillig innsats. Frivillig innsats bidrar til å gi barn, unge og 

voksne i alle aldre en mulighet til å drive fysisk aktivitet. Dette fremmer barn og unges 

fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Det er likevel viktig å understreke at den frivillige 

innsatsen ikke er en selvfølge. Klubben må legge forholdene til rette slik at frivillig arbeid 

også blir verdsatt.  

 

Vi har bevist for oss selv at klubbutvikling bidrar til fremdrift. Anleggsutvikling er viktig for 

økt aktivitet. Klubbutvikling og anleggsutvikling er et sentralt punkt for bedre folkehelse. Vi 

har i 2016 iverksatt arbeidet med å utvikle Føyka slik at anlegget bedre dekker vårt behov. 

Det er gledelig at vi har fått på plass en bilsikker rulleskiløype. Arealet ved Askerelva er 

under utvikling. Nye volleyballbaner og beach håndballbaner er på plass. Beach håndball er 

en ny gren som vil være på programmet i ungdoms-OL 2018. Vi har nå mulighet til å være 

med på å utvikle denne idretten. Mye arbeid pågår for å skape et levende idrettsmiljø på 

Føyka. 

 

Vår administrasjon har hatt et utfordrende år i 2016. Mange krevende administrative oppgaver 

og et anlegg i utvikling stiller store krav til arbeidsinnsats. Uten denne ressursen ville ikke 

klubben fungert. En god administrasjon er nødvendig for å kunne drive et stort idrettslag.  

 

Tusen takk for innsatsen 2016. 

 

Asker, 21. mars 2017 

I styret for Asker Skiklubb 

 

 

 

-------------------- 

Steinar Bustad 

leder 

 

--------------------------- 

Didrik von Hafenbrädl 

nestleder 

 

------------------------- 

Margaret A. Gjertsen 

 

 

------------------- 

Halvard Kverne 

 

 

 

------------------- 

Merete K. Bøe 

 

 

----------------------- 

Morten Wolmer 

 

 

---------------------- 

Kristian Kalager 

 

 

----------------- 

Ine Aune 

 

 

---------------------  

Eva Sunde Scheel 

daglig leder 
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Sak 5)  Regnskap      Vedlegg 1 
 

• Asker Skiklubbs total regnskap med noter pr. 31.12. 2016 

• Økonomi oversikt alle grupper pr. 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6)  Behandle forslag og saker   Vedlegg 2  
 

Sak 6 a) Revisjon Asker Skiklubbs lov iht NIFs reviderte lov av 2016 

   

 

 

Sak 6 d) Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner – generell ordning 
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Sak 7)  Fastsettelse av medlemskontingent   

 

 
 
Styret anbefaler Årsmøtet at årskontingenten ikke endres for 2018 
 

 

 

Barn    0 –  12 år  kr.    275,- 

Ungdom   13 - 26 år  kr.    350,- 

Voksen   27 - 66 år  kr.    500,- 

Veteran   over 67 år  kr.    350,- 

 

Familiekontingent    kr. 1.000,- 
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Sak 8)  Budsjett 2017        Vedlegg 3 
 

• Asker Skiklubbs total budsjett 2017 

• Budsjett HS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 9)  Behandle Asker Skiklubbs organisasjonsplan Vedlegg 4 
 

 

 

 

 

 

 

Sak 10)  Engasjere statsautorisert revisor    Vedlegg 5 
 

 

 

 

 

 

 

Sak 11)  Valg 
 

• Valgkomitèen legger frem sin innstilling  

▪ Gruppene, Styret, Rådet, Kontrollkomiteen 

• Styrets innstilling på valgkomitè for 2018 

 

 


