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Agenda 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
2. Valg av dirigent og sekretær 
3. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver 

protokollen 
4. Årsberetning 2018 
5. Regnskap 2018 
6. Sportsplan Skoppum IL – fotball 
7. Klubbhåndbok Skoppum IL - fotball 
8. Innkomne forslag – frist 20.mars 
9. Fastsette treningsavgift for 2019 
10. Budsjett for 2019 
11. Valg 
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4. ÅRSBERETNING 2018 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Styreleder:      Ole Grinde 

Leder sportslig utvalg    Frode Brandt 

Kasserer/økonomiansvarlig:   Jørgen Hansen 

Fair Play     Ingvar Kjørum 

Sekretær/informasjonsansvarlig:  Anette Simonsen 

Markedsansvarlig    Martin Nordal 

Utstyrsansvarlig    Therese Hansen 

Kiosk      Andrè Bjørge Brattås 

Senior      Lars Pettersen  

Anlegg      Thomas A Hanssen 

I tillegg har Ingrid Steenstrup (jenteansvarlig) møtt ved behov. 

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter og behandlet 130 saker. Styrets beretning er 

generelle betraktninger på sesongen som har gått. Pr 31.12.18 består Skoppum Fotball av 12 

lag. 

Nok et fotballår ligger bak oss og 2018 var et godt år synes styret i fotballen. Fotball er fortsatt 

veldig populært på Skoppum, for både store og små. Styret har i 2018 lagt vekt på å videreføre 

de aktiviteter som klubben har hatt.  

Styret har i 2018 lagt til rette for aktivitet både på og utenfor banen som skal synliggjøre 

klubbens verdier som er trygghet, inkludering og raushet gir gode opplevelser. Styret har lagt 

vekt på å samarbeide godt med lagene og deres lagledelse og ivareta de behov som måtte 

være. God kommunikasjon, motivasjon og begeistring er viktig. Styret mener det er utført et 

godt arbeid, men som det vil jobbes videre med i årene som kommer.  

4.1. Prioriterte aktiviteter i 2018: 

I tillegg til en flott fotballsesong med mange kamper og treninger ønsker styret å legge vekt 

på følgende aktiviteter i året som gikk: 
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Kvalitetsklubb: 

I 2018 hadde styret et spesielt fokus på kvalitetsklubb. Dette er et konsept utarbeidet av 

Norges fotballforbund og som følges opp av landets ulike fotballkretser. Lørdag 10.november 

ble Skoppum IL – fotball sertifisert som kvalitetsklubb, nivå 1. Norges fotballforbund skriver 

dette om hva en kvalitetsklubb er: 

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF 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. 

Styret mener, gjennom denne sertifiseringen, at fotballgruppa nå har lagt til rette for en strukturert 

drift av klubben. I 2019 er målet nå å jobbe med videre klubbdrift og operasjonalisere alt som nå er 

lagt til rette gjennom det å være en kvalitetsklubb. Målet er at dette tiltrekker seg flere barn og unge, 

gjør klubben mer attraktiv for voksne å engasjere seg i samt øke klubbens renomè.  

Rekruttering av nytt årskull: 

Mandag 16.april var en flott dag i vår klubb. Da møtte det neste 20 fem og seksåringer til vår 

årlige rekrutteringsdag og like mange foreldre i klubbhuset. Klubben hadde et fokus på å 

rekruttere både jenter og gutter for vårt nye årskull. Dette resulterte i nye lag for begge kjønn 

med nye trenere og lagledere. Vi vil jobbe videre med dette kullet og søke å rekruttere enda 

flere jenter til klubben.  

Den store jentedagen 

Jentefotball er et hovedsatsingene til Norges fotballforbund. Skoppum IL – fotball har samme 

satsing. På denne bakgrunn inviterte vi til en egen jentedag søndag 22.april. Her kom det 32 

jenter som kunne tenke seg å se hva dette var. Det var en flott dag på kunstgresset hvor nye 

relasjoner ble dannet. Etter denne dagen klarte vi å tilby alle jenter – uansett årskull et lag å 

spille på. Fjoråret var imidlertid noe utfordrende og det måtte settes sammen lag med inntil 

tre års aldersforskjell. Styret vil sammen med sportslig utvalg i året som kommer fokusere på 

rekruttering av jenter som forhåpentligvis kan medføre flere lag og redusere aldersspennet. 

Målet til Skoppum IL – fotball er å ha et lag pr alderstrinn på lik linje som er for guttene i 

klubben.  

Vårdugnad  

Årets vårdugnad ble gjennomført søndag 22.april. Nok en gang fikk vi bekreftelsen på hvor 

heldige vi er som bor i vårt lokalsamfunn med en stor bekreftelse på at dugnadsånden lever 

på Skoppum. Det møtte nesten 100 voksne og barn hvor alle var klare til å gjøre en innsats for 

vår klubb. Det er styrets ambisjon og håp at dugnadsånden fortsetter, at klubbmiljøet styrkes 

og at flere og flere finner veien og tilhørighet til idrettsanlegget vårt fremover. 

Seniorfotballen  
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Foran sesongen 2018 måtte Skoppum IL – fotball trekke sitt 4.divisjonslag. Det som tidligere 

har vært klubbens B lag ble klubbens nye A-lag. De gjorde en flott innsats i 7.divisjon med 

hederlig resultat. Det var imidlertid visse utfordringer gjennom fjoråret med tanke på antall 

spillere. Det var kamper som måtte avlyses grunnet manglende oppmøte. På et spiller-

/trenermøte i november 2018 ble det besluttet ikke å melde på lag for sesongen 2019 grunnet 

manglende spillermateriell. Det er styrets ambisjon om å jobbe langsiktig med lagene som nå 

er i klubben og over tid kunne på nytt stille et A – lag basert på lokale spillere.  

Egne turneringer: 

Skoppum IL – fotball arrangerte to turneringer i 2018. 22.mai ble det gjennomført en 

aktivitetsturnering for de alle minste i vår region som spiller treer-fotball. Mange lag møtte til 

denne flott vårkvelden. Styret var ansvarlige for arrangementet og forløp meget bra. Det var 

bare positive deltakere og foreldre denne kvelden.  

I september arrangerte vi vår andre turnering for sesongen. Da ble DNB-festivalen 

gjennomført med nesten 1000 besøkende og er en turnering for aldersgruppen 7 – 10 år. Årets 

nissetog ble også gjennomført på en god måte hvor frivillige fra fotballgruppa var godt synlig. 

Nissetoget arrangeres nå av hele idrettslaget og koordineres gjennom hovedstyret. Tusen takk 

til alle dere som stiller opp og hjelper til på arrangementene våre- 

Turneringer vi har deltatt på: 

Vi har deltatt med flere lag i mange cuper og Skoppum fotball har vært synlige både lokalt, 

regionalt. Her nevnes spesielt Yngligecup, Kanalcup, Eat move sleep i Tønsberg og 

Sommarlandcup i Bø. Styrets erfaring er at dette var cuper som bidro til mange gode 

opplevelser for små og voksne.  

Sosialt arrangement for alle medlemmer: 
Lørdag 19.oktober var en flott dag for medlemmer i Skoppum IL – fotball. Da møtte ca 150 
barn og unge med foresatte på Pizza nini til mat. Når alle hadde spist ventet tre busser på oss. 
Alle sammen reiste inn til landets landskamparena hvor vi overvar det norske A-laget som 
spilte landskamp. Dette var et prosjekt vi ønsket alle barn og unge for å bidra til flere gode 
opplevelser – også utenfor egen fotballbane. Turen ble finansiert av mottatt fair play-pris, 
egenfinansiering på kr 125 pr. pers og en andel fra klubben. Målet var å styrke klubbfølelsen 
og gi alle barn og unge en flott opplevelse. Styrets inntrykk var at dette var en arrangement 
som bidro til å styrke klubbfølelsen og bygge våre verdier.  

Fotballavslutningen  
Avslutningen på årets sesong ble arrangert på Borreborg og gjennomført på vanlig måte. Alle 

spillere fikk sine fortjente pokaler, alle trenere og lagledere sine fortjente gavekort og selvsagt 
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ble det pølsefest. I tillegg ble Skoppum IL – fotball sertifisert som kvalitetsklubb denne dagen 

og er første klubb i Hortensfotballen som har oppnådd dette.  

Årets Fair play lag ble Jenter 12/13. 

Kioskdrift 

Målet med kiosken er å bidra til gode opplevelser for barn og voksne under kamp. Den skal 

alltid være oppe ved kamper og gikk i all hovedsak bra. Styret takker alle som har hatt dugnad 

som kioskvakt og vi takker særlig våre kioskansvarlige for jobben dere gjør. 

Antall aktive medlemmer i Skoppum fotball ved utgangen av 2018 var ca. 125. 

Trenerkompetanse 

Å styrke trenerkompetansen i klubben er en viktig målsetting for styret. Gjennom gode 

trenere får vi enda bedre aktivitet. I 2019 vil det arrangeres trenerkurs i regis av NFF Vestfold. 

Dette håper vi vil kunne bidra til enda mer kvalitet på feltet og bidra til økt utvikling av alle 

barn og unge i vår klubb.  

Lederkompetanse 

Å styrke lederkompetansen er viktig for å få enda bedre drift av klubben. Representanter fra 

styret deltok på kretsens leder 1- og leder 2-kurs. Flertallet har nå gjennomført kretsens 

lederkurs og dette vil være et fokusområde i 2019.  

4.2. Sportslig utvalg 
Styret har over lengre tid sett at det er vanskelig å besette stillingen som «Sportslig Leder» da 

oppgavene er mange og kan være tidkrevende. For å løse dette valgte derfor Styret å opprette 

et «Sportslig Utvalg», som sammen kan dekke de behov som kreves for stillingen. Leder for 

denne gruppen har et overordnet ansvar og en plass i Styret. Utvalget består av i dag Frode 

Brandt (Leder), Ingrid Steenstrup (Jenteansvarlig) og Kenneth Laumb. Målet er å få en gruppe 

som sammen kan sette premissene for det sportslige tilbudet i klubben samt å avlaste Styret 

slik at de kan fokusere på andre administrative oppgaver utover det rent sportslige. 

Hovedmålet for 2019 er å opparbeide gode arbeidsrutiner for utvalget i samarbeid med Styret. 

 
Utvalgets første oppgave var å få etablert et utkast til ny Sportsplan i forbindelse med 

Kvalitetsklubb-prosjektet. Det er viktig at denne har god forankring i klubben så dette arbeidet 

har blitt gjort i tett samarbeid med resten av Styret. NFF Vestfold har også kommet med 

innspill og har nå godkjent dokumentet. Selv om første versjon er klar så ønsker man at dette 

skal være et dynamisk dokument. Styret vil derfor utfordre utvalget til å se nærmere på 

enkelte temaer som igjen legger frem forandringsforslag forløpende til Styret når dette er 

klart. Revidert Sportsplan vil bli lagt frem for godkjenning på hvert årsmøte i klubben. 
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Et annet viktig fokusområde har vært å være en aktiv deltager og pådriver i "Sammen for 

Horten"-prosjektet. SIL Fotball har en visjon om å være den av samarbeidsklubbene som er 

flinkest til å stille med spillere for alle aktuelle årsklasser. Dette er noe som vil bli jobbet med 

videre i 2019. Møtevirksomhet i "Sammen for Horten" gjør det også lettere å jevnlig få en god 

dialog med naboklubber samt å identifisere mulige samarbeid på tvers av klubb etter behov. 

4.3. Fair play 
Skoppum er en sertifisert Fair play-klubb. Dette innebærer et viktig ansvar for å ta idretten og 

fotballens verdigrunnlag på alvor. Det handler om respekt ikke sant? Det handler om at alle 

skal føle seg trygge hos oss. Alle spillere skal respektere hverandre, alle lagledere og trenere 

skal gi seg selv og alle spillere en fortjent plass. Alle foreldre skal lære seg god foreldrevett, 

alle våre gjester skal føle seg velkommen og alle dommerne skal behandles ordentlig.   

NFF Vestfold kåret Skoppum fotball til årets fair play klubb for 2017 på sitt kretsting i mars 

2018. Det var en stolt leder som tok imot prisen og med den kom det 10.000 kr fra NFF 

Vestfold. Det ble gjennomført en fellestur til landskamp på Ullevål i oktober med Pizza før 

avreise og buss til Ullevål. Skoppum var godt synlig på stadion og alle deltagerne meldte 

tilbake at dette var en flott opplevelse. På grunn av Fair play prisen ble egenandelen lav slik at 

alle kunne delta. Slike opplevelser styrker fellesskapet, styrker klubbfølelsen og tar vare på de 

verdiene Skoppum fotball står for.   

I 2018 har det vært fokus på kvalitesklubbarbeidet og fair play er en viktig del av denne 

sertifiseringen. Vi har fortsatt heve kvaliteten for gjennomføring av kamper og turneringer. Å 

komme på besøk til Skoppum fotball skal oppleves som hyggelig og vi har sørget for å ha på 

plass kampverter til alle kamper, fair play hilsen før og etter kamp, utdeling av foreldrevettkort 

og sørget for at kiosken har vært åpen.  

Tusen takk til alle spillere, trenere, lagledere og foreldre som bidrar til å opprettholde våre 

verdier og vårt fokus på fair play gjennom hele sesongen.   

Fair play flagget vaier i vinden og vi er stolte av det.  

4.4. Anlegg 
2017/2018 var en vinter med mye snø. Dette medførte at vi ikke klarte å holde kunstgresset 

oppe gjennom hele vinteren. I mars/april åpnet banen igjen for masse aktivitet. På dugnaden 

22.april var det fortsatt noe snø igjen rundt anlegget så gummigranulatet ikke kunne tas opp 

som tidligere.  

Gjennom sommersesongen klarte vi å holde anlegget stort settrent og pent for søppel og 

ugress. Naturgresset ble klippet jevnlig, og vi hadde store arealer å bruke for kamper, cuper 

og treninger. Det ble ikke gjort noen ekstraordinære tiltak på anlegget i 2018.  
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Høstdugnaden ble gjennomført i midten av november i regi av skigruppa. Pga. god drift 

gjennom sesongen var det ikke så mange oppgaver for fotballgruppa denne dagen. 

Prioriteringen til fotballavdelingen var innvendig rengjøring og rydding i klubbhuset – noe som 

ble gjort meget bra.  

Vinteren startet sent november, og kunstgressbanen var spillbar frem til desember. Det kom 

et snøfall i desember som ikke ble tatt og i siste del av desember ble banen stengt.  

Thomas Hansen som har vært ansvarlig for anlegget i 2018 har nå valgt å trekke seg ut. Styret 

vil takke for en solid innsats på vårt anlegg i mange år. Det er nå engasjert et nytt anleggsteam 

på tre personer med Gunnleiv Totlandsdal som leder og koordinator og det vurderer styret 

som en god videreføring av temaet som har vært engasjert i 2018. 

Anleggsteamet har bestått av Egil Bjørnøy, Morten Bjørnøy og Thomas Hansen hvorav de to 

første bidrar også i 2019. 

4.5. Markedsrapport 
Markedsavdelingen ved undertegnede og Kristoffer Knutson har fortsatt det gode 

sponsorarbeidet med god støtte fra eksterne hold. 

Vi har fått noen nye bidragsytere. En spesiell takk til Avis som bidrar godt økonomisk, og som 

ønsker å profilere seg på alle våre draktsett. Vi har fått god støtte fra Circle K som bidrar med 

dugnadstilbud i tillegg til god sponsorstøtte. 

Vi har nylig fått til et sponsorsamarbeid med Auzilium, og med Speed trafikkopplæring; 

sistnevnte bidrar økonomisk mot profilering på vårt anlegg og vår hjemmeside fra 2019. I 

tillegg tilbyr de rabatterte priser ifm trafikkopplæring. 

Vi er også takknemlige for lokale bidragsytere som Kiwi Skoppum, Broentech Solutions AS, 

Gunnestad Trevare, Kjetils Auto, Vibratec Akustikkprodukter, Jotron, Hi-Edge IT, Henriksen Rør 

og Energitech. Vil også trekke frem Dental Direct som vi har et dugnadssamarbeid med. 

Vi setter pris på at Engers Malerfirma har kommet inn i sponsorpoolen igjen, og at PizzaNini, 

Expoteket, Bygg i Horten og Alles Miljø AS fortsetter det gode samarbeidet med oss.  

Våre sponsorer er med og danner grunnlag for vår eksistens. Vi vil derfor henstille våre 

medlemmer til å benytte seg av våre sponsorer når deres respektive tjenester er aktuelle. 
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5. REGNSKAP 2018 

 
Regnskapet for 2018 viser et betydelig overskudd på kr 161 374,30. Dette skyldes i noe 
grad at utgifter for ca kr 100 000,- ble forskjøvet til 2019. Dette på grunn av noe 
utfordringer med å få disse regningene. Det betyr igjen at for 2019 blir det økte utgifter 
på noen poster, uten at underskuddet i 2019 blir stort.  
  
Så i hovedtrekk mener jeg at økonomien til Skoppum IL Fotball er veldig god som igjen 
gjør at vi kan gi barn og unge et godt fotballtilbud også i 2019.  
  
Som det framgår av regnskapet er det ingen poster som har gått betydelig utover 
budsjett som igjen betyr at vi har truffet bra på planleggingen av 2018.  
  
Noen andre kommentarer til poster i regnskapet:  
  
Konto7790 Diverse utgifterDenne har gått godt over budsjett da det ble satt i gang 

prosjekt med ny hjemmeside. Dette koster men det 
gir oss en fantastisk hjemmeside for hele Skoppum.  

  
Konto 7940 Sosialt samværHer var det Ullevålturen som ga noe mer utgifter. Dette var 

som forventet og planlagt.  
  
  
Konto 3906 DriftsavtalenDette er en avtale med kommunen om drift av fotballanlegget. 

Dette skal gå til lønn, drift og annet i forbindelse med 
anlegget.  

  
  
Økonomiansvarlig gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer med økonomen i 2018, med 
mer fortball, bedre oversikt og mer kontroll. Ser fram til et spennende 2018.  
  
Takk  
  
Jørgen Hansen  
Økonomiansvarlig.  
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Driftsinntekter   

  Regnskap 2018 Regnskap 2018 

 Salgsinntekter   
3100 Salg spons/reklame 86 890,00 85 000,00 

3205 Salg kiosk 59 373,40 65 000,00 

3211 Salg supportereffekter 600,00 5 000,00 

3220 Salgsinntekt tjenester (dugnader) 66 155,50 0,00 

3250 Salg nissetog 0,00 0,00 

    
  Sum Salgsinntekter 213 018,90 155 000,00 

    

 Andre inntekter   
3400 Aktivitetsmidler/offentlige tilskudd/refusjon 0,00 30 000,00 

3430 Momskompensasjon 0,00 30 000,00 

3905 
Andre driftsrelaterte inntekter (Driftsavtale Horten 
kommune) 280 000,00 280 000,00 

3920 Medlemskontigent 0,00 0,00 

3930 Treningsavgift 71 621,84 80 000,00 

3950 Diverse inntekter 10 000,00 10 000,00 

    
  Sum Andre inntekter 361 621,84 430 000,00 

    
  Sum Driftsinntekter 574 640,74 585 000,00 

    

Driftskostnader   

  Regnskap 2018 Budsjett 2018 

 Salgskostnader   
4305 Kostnader kiosk 31 539,22 35 000,00 

4311 Kostnader supportereffekter 0,00 2 500,00 

4320 Kostnader dugnader 1 734,00 4 000,00 

4350 Kostnader nissetog 0,00 0,00 

4355 Materiell arrangementer 0,00 1 000,00 

7215 Reklame/spons utgifter 4 184,00 7 500,00 

    
  Sum Salgskostnad 37 457,22 50 000,00 

    

 Lønnskostnad   
5100 Lønn til ansatt, timeansatte 51 934,00 55 000,00 

5150 Dommergodtgjørelse 23 525,50 35 000,00 

5330 Godtgjørelse styremedlemer 38 500,00 40 000,00 

7140 Trekkfri kjøregodtgjørelse 0,00 10 000,00 

    
  Sum Lønnskostnad 113 959,50 140 000,00 

    

 Andre driftskostnader   
6300 Leie av baner og haller 0,00 30 000,00 

6580 Materiell lagene 62 499,00 80 000,00 

6610 Invisteringer Anlegg 3 656,25 40 000,00 

6620 Driftsutgifter anlegg 23 685,82 30 000,00 
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6621 Renhold 0,00 0,00 

6622 Strømutgifter drift 0,00 0,00 

6630 Arbeidsklær og personlig utstyr til anlegg 0,00 0,00 

6800 Kontorrekvesita 648,00 3 000,00 

6810 Datakostnad, økonomiprogram 2 535,00 2 500,00 

6860 Kurs/utdanning 2 900,00 10 000,00 

6940 Porto 0,00 0,00 

7420 Premiering 4 920,00 4 500,00 

7430 Gaver/utmerkelser 360,70 5 000,00 

7440 Kretsavgifter 39 935,00 67 000,00 

7450 Kontigentutgifter 0,00 0,00 

7460 Overgangsgebyr 1 800,00 5 000,00 

7795 Møteutgifter interne 3 136,02 4 000,00 

7790 Diverse utgifter 28 699,22 5 000,00 

7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 

7910 Tilskudd til lagene 64 619,67 80 000,00 

7911 Utlegg for ÅIF/SIL G13/14 sesongen 2017 0,00 0,00 

7920 Sammen for Horten 22 000,00 22 000,00 

7930 Utstyr egne dommere 0,00 1 000,00 

7940 Sosialt samsvær 14 999,04 5 000,00 

    
  Sum Andre driftskostnader 259 659,72 394 000,00 

    
  Sum Driftskostnader 411 076,44 584 000,00 

    

  Sum Driftsresultat 163 564,30 1 000,00 

    

Finansinntekt og -kostnad   

    

 Finansinntekter Regnskap 2018 Budsjett 2018 

 Renteinntekter   
8040 Renteinntekt, skattefri 0,00 0,00 

    

 Sum Renteintekter 0,00 0,00 

  Sum Finansinntekter 0,00 0,00 

    

 Finanskostnader   

 Rentekostnader   
7770 Bankgebyr 390,00 600,00 

    
  Sum Rentekostnader 390,00 600,00 

  Sum Finanskostnader 390,00 600,00 

    
  Sum Finansinntekt og - kostnad -390,00 -600,00 

    
8800 Årsresultat 163 174,30 400,00 

  Avskrivinger 0,00 0,00 

Årsresultat etter avskrivinger 163 174,30 400,00 
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6. Revisors beretning 
Jeg har de siste dagene sett gjennom regnskapet til Skoppum IL – Fotball. Regnskapet er ført med 

god orden og oversikt.  Kommentarer i regnskapet der det har vært nødvendig er med på å 

underbygge dette.  Det er noen bemerkninger jeg ønsker å trekke frem: 

Konto 3220 Salgsinntekt tjenester (dugnader) 

 Det er en betydelig inntekt ført på denne posten som bør kommenteres, i og med beløpets 

størrelse og det faktum at det ikke er budsjettert for. Gjelder salg av Circle K-koppen og en 

dugnad hos Toyota Bilia AS. 

Andre bemerkninger: 

 Det er ikke blitt betalt inn skatt i 2018, dette bør gjøres fortløpende. Dette er avsatt som 

Utsatt skatt (konto 5105). Det er i midlertidig hovedstyret sitt ansvar å melde dette inn.   

 Føring av anleggsregnskap fremstår som noe uoversiktlig, og jeg savner noen 

originalkvitteringer.  

Driftsresultatet ender på kr 161 764,30, mot et budsjettert overskudd på kr 1000. Det store 

overskuddet forklares delvis av noen store kostnader for 2018 som utgiftsføres i januar 2019. 

Allikevel må klubben sies å ha meget god kontroll på økonomien, med betydelige besparelser på 

kostnadssiden sett opp mot budsjett.  

Regnskapet for 2018 er revidert og kontrollert med noen få bemerkninger. 

Regnskapet er ført med god orden. 

Bilagene viser at det er kr. 153 297,30 mer på konto 31.12.18 en året tidligere. 

Sum disponibel egenkapital pr. 31.12.17 viser kr 367 105,92. (kr 203 841,62 den 31.12.17) 

Undertegnede anmoder årsmøtet 2018 om å godkjenne regnskapet.  

Skoppum 14.03.19. 

André Bjørge Brataas 

 

7. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag 

 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240
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8. FASTSETTE TRENINGSAVGIFT 2019 
Styrets innstilling til treningsavgift 2019:  

Treningsavgiften økte med 100 kroner for alle lag før sesongen 2018. På denne bakgrunn 
foreslås ingen økning for 2019.  

 

TRENINGSAVGIFTER 2019: 

Lag 2018 2019 

A -lag  2500,- 2500,- 

Oldboys/veteran 1100,- 1100,- 

G 13-16 1600,- 1600,- 

J 13-16 1600,- 1600,- 

G/J 10-12 1500,- 1500,- 

G/J 07-09 1300,- 1300,- 

G/J /05-06 1000,- 1000,- 

 

MEDLEMSKONTINGENT: 

Fastsettes av Skoppum IL hovedstyret. 

 

  

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240
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9. BUDSJETT 2019 

Budsjett 2019    

  

Regnskap 
2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Avsettninger    

     

 Avettninger    
5105 Utsatt skatt 16 734,00 0,00 16 000,00 

     
  Sum Avsettninger 16 734,00 0,00 16 000,00 

     

     

     

Driftsinntekter    

  

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2018 Budsjett 2019 

 Salgsinntekter    
3100 Salg spons/reklame 86 890,00 85 000,00 85 000,00 

3205 Salg kiosk 59 373,40 65 000,00 65 000,00 

3211 Salg supportereffekter 600,00 5 000,00 0,00 

3220 Salgsinntekt tjenester (dugnader) 66 155,50 0,00 40 000,00 

3250 Salg nissetog 0,00 0,00 0,00 

     
  Sum Salgsinntekter 213 018,90 155 000,00 190 000,00 

     

 Andre inntekter    
3400 Aktivitetsmidler/offentlige tilskudd/refusjon 0,00 30 000,00 30 000,00 

3430 Momskompensasjon 0,00 30 000,00 30 000,00 

3905 
Andre driftsrelaterte inntekter (Driftsavtale Horten 
kommune) 280 000,00 280 000,00 280 000,00 

3920 Medlemskontigent 0,00 0,00 0,00 

3930 Treningsavgift 71 621,84 80 000,00 80 000,00 

3950 Diverse inntekter 10 000,00 10 000,00 5 000,00 

     
  Sum Andre inntekter 361 621,84 430 000,00 425 000,00 

     
  Sum Driftsinntekter 574 640,74 585 000,00 615 000,00 

     

     

Driftskostnader    

  

Regnskap 
2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

 Salgskostnader    
4305 Kostnader kiosk 31 539,22 35 000,00 35 000,00 

4311 Kostnader supportereffekter 0,00 2 500,00 0,00 

4320 Kostnader dugnader 1 734,00 4 000,00 35 000,00 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240
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4350 Kostnader nissetog 0,00 0,00 0,00 

4355 Materiell arrangementer 0,00 1 000,00 1 000,00 

7215 Reklame/spons utgifter 4 184,00 7 500,00 10 000,00 

     
  Sum Salgskostnad 37 457,22 50 000,00 81 000,00 

     

 Lønnskostnad    
5100 Lønn til ansatt, timeansatte 51 934,00 55 000,00 55 000,00 

5150 Dommergodtgjørelse 23 525,50 35 000,00 27 000,00 

5330 Godtgjørelse styremedlemer 38 500,00 40 000,00 40 000,00 

7140 Trekkfri kjøregodtgjørelse 0,00 10 000,00 10 000,00 

     
  Sum Lønnskostnad 113 959,50 140 000,00 132 000,00 

     

 Andre driftskostnader    
6300 Leie av baner og haller 0,00 30 000,00 18 000,00 

6580 Materiell lagene 62 499,00 80 000,00 95 000,00 

6610 Invisteringer Anlegg 3 656,25 40 000,00 55 000,00 

6620 Driftsutgifter anlegg 23 685,82 30 000,00 30 000,00 

6621 Renhold 0,00 0,00 0,00 

6622 Strømutgifter drift 0,00 0,00 0,00 

6630 Arbeidsklær og personlig utstyr til anlegg 0,00 0,00 0,00 

6800 Kontorrekvesita 648,00 3 000,00 2 000,00 

6810 Datakostnad, økonomiprogram 2 535,00 2 500,00 3 500,00 

6860 Kurs/utdanning 2 900,00 10 000,00 10 000,00 

6940 Porto 0,00 0,00 0,00 

7420 Premiering 4 920,00 4 500,00 5 000,00 

7430 Gaver/utmerkelser 360,70 5 000,00 1 000,00 

7440 Kretsavgifter 39 935,00 67 000,00 45 000,00 

7450 Kontigentutgifter 0,00 0,00 0,00 

7460 Overgangsgebyr 1 800,00 5 000,00 2 500,00 

7795 Møteutgifter interne 3 136,02 4 000,00 4 000,00 

7790 Diverse utgifter 28 699,22 5 000,00 10 000,00 

7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 

7910 Tilskudd til lagene 64 619,67 80 000,00 80 000,00 

7911 Utlegg for ÅIF/SIL G13/14 sesongen 2017 0,00 0,00 0,00 

7920 Sammen for Horten 22 000,00 22 000,00 25 000,00 

7930 Utstyr egne dommere 0,00 1 000,00 1 000,00 

7940 Sosialt samsvær 14 999,04 5 000,00 30 000,00 

     
  Sum Andre driftskostnader 259 659,72 394 000,00 401 000,00 

     
  Sum Driftskostnader 411 076,44 584 000,00 614 000,00 

     

  Sum Driftsresultat 163 564,30 1 000,00 1 000,00 

     

     

Finansinntekt og -kostnad    

     

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240
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 Finansinntekter 
Regnskap 

2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

 Renteinntekter    
8040 Renteinntekt, skattefri 0,00 0,00 0,00 

     

 Sum Renteintekter 0,00 0,00 0,00 

  Sum Finansinntekter 0,00 0,00 0,00 

     

 Finanskostnader    

 Rentekostnader    
7770 Bankgebyr 390,00 600,00 500,00 

     
  Sum Rentekostnader 390,00 600,00 500,00 

  Sum Finanskostnader 390,00 600,00 500,00 

     
  Sum Finansinntekt og - kostnad -390,00 -600,00 -500,00 

     
8800 Årsresultat 163 174,30 400,00 500,00 

  Avskrivinger 0,00 0,00 0,00 

     

Årsresultat etter avskrivinger 163 174,30 400,00 500,00 

 

  

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240
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10. VALG 

VALG 2019 – FORSLAG FRA VALGKOMITEEN  

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til styret i Skoppum fotball 2019: 

NAVN FUNKSJON/VERV PERIODE 

Ole Grinde Leder Ikke på valg – ett år 

igjen 

Jørgen Hansen Kasserer 
(Økonomiansvarlig) 

Ikke på valg – ett år 

igjen 

Anette Simonsen Sekretær 
(Informasjonsansvarlig) 

Ikke på valg – ett år 

igjen 

Andre B Brataas Styremedlem/Kiosk Ikke på valg – ett år 

igjen 

 Markedsansvarlig  

Lars Pettersen Seniorkontakt Ikke på valg – ett år 

igjen 

Therese Hansen Utstyrsansvarlig Ikke på valg – ett år 

igjen 

Rasmus Mikkelsen Leder sportslig utvalg 2 år  

Ingvar Kjørum Fair play ansvarlig 1 år 

  

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240
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REVISOR: 

NAVN FUNKSJON/VERV PERIODE 

Andre B Brataas Revisor Velges for 1 år 

 

VALGKOMITE: 

NAVN FUNKSJON/VERV PERIODE 

Styret Hele 1 år 

Representant til kretsting i NFF Vestfold 2019 – Ole Grinde, leder 

I det øvrige konstituerer det nye styret seg etter behov. Det skal settes ned et 

bredt sammensatt sportslig utvalg ledet av Frode Brandt. 

10. AVSLUTNING 

Styret i Skoppum fotball takker alle i klubben for en flott sesong. Takk for all innsats, takk for 

alle opplevelser og la oss gjøre enda mer av alt dette i sesongen 2019. Skoppum IL – fotball 

skal jobbe i årets som kommer med våre verdier som er: 

Trygghet, inkludering og raushet gir gode opplevelser!  

Skoppum fotball vil til slutt takke alle sine sponsorer for viktige bidrag til at Skoppum fotball 

eksisterer som en aktiv fotballklubb – spesielt takk til: 

o Knut Langaas 

o Kiwi Skoppum 

o Cirkle K Holtandalen 

o Alles Miljø 

o Vibratec Akustikprodukter AS 

o G-Sport, Solberg Sport 

o Expoteket AS 

o Jotron AS 

o Grytnes Elektriske 

o Pizzanini 

o High Edge IT 

o Jotan Markiser 

o Horten Transport og Spedisjon 

o Henriksen rør 

o AVIS  

o Carlsen Fritzoe 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240
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o Engers malefirma 

 Broentech Solutions 

 Henriksen Rør 

 Kjetils Auto 

 Energitech 

 Gunnestad trevare 

 

For styret Skoppum Fotball 

Ole Grinde - leder 

 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=55240

