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Styrets årsberetning 

1. Styret, komiteer og andre tillitsverv 

Styret 

Leder:   Svein Dahl 

Nestleder:  Mads Georg Tveit 

Styremedlemmer: Espen Bjarkholm 

    Hans-Jacob Starheim 

   Håkon Lier Madsen 

                                           Pål Sjønnesen 

Valgkomite  Christian Falao 

   Verner Andersen 

Revisorer:  Sven Steihaug 

   Trygve Kvarme 

Banekomiteen 

Leder:   Pål Sjønnesen 

Medlemmer:  Jarl Odin Gifford 

                                           Mads Georg Tveit 

Norway Cup komiteen 

Leder:   Pål Sjønnesen 

Medlemmer:  Hans-Jacob Starheim 

   Morten Enoksen 

   Fredrik Ødegård 

Klubbhuskomiteen 

Leder:   Hans-Jacob Starheim 

Medlem:  Mads Georg Tveit 

 

Sportslig Utvalg 

Leder:   Håkon Lier Madsen 

Medlemmer:  Christian Falao 

   David Fossan 

   Heidi Kolltveit  

   Verner Andersen 
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Øvrige tillitsverv 

Ansv. politiattester:  Heidi Kolltveit 

Dommersjef:   Fredrik Ødegaard 

Fairplayansvarlig:  Espen Bjarkholm 

Kioskansvarlig:   Gitte Helen Byholt 

Kvalitetsklubbansvarlig: Svein Dahl 

Materialforvalter:  Terje Skålhegg 

Rekrutteringsansvarlig:  Heidi Kolltveit 

Trenerveileder:   David Arnold Fossan 

Webansvarlig:  Haakon Smeby 

2. Styrets Arbeid 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden. Mellom møtene har styret hatt hyppig kontakt pr. telefon 

og epost. I tillegg til behandling av knyttet til den løpende driften av klubben har styret arbeidet med 

følgende saker. 

Kvalitetsklubb 

Klubben er i prosess for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1. Målet med prosessen er å bygge en 

mer robust klubb med struktur og arbeidsform som sikrer god langsiktig utvikling. Som et ledd i 

prosessen har flertallet av styrets medlemmer tatt kurset FLK1 og neon har også tatt FLK2. Klubbens 

trenere oppfordres til å ta trenerkurs. Klubbhåndboken er underutvikling. Kapitlene publiseres 

fortløpende på klubbens hjemmeside.  

Rehabilitering av kunstgressbanen 

Kunstgressbanen fikk nytt dekke i 2018. I tråd med vedtak på årsmøtet i 2018 fikk klubben 

Bymiljøetaten til å legge ned rør for undervarme. Kostnaden, kr. 1 057 318,75 inkl. moms er aktivert i 

regnskapet i 2018. Styret jobber for å få på plass en finansieringsløsning for undervarme slik at dette 

kan realiseres i 2020. Vi har fått tilsagn om finansiering fra DNB og har liggende inne søknad om 

spillemidler. Klubben har også startet salg av baneandeler på nett i samarbeid med Visual Funding.  

Vedlikehold av klubbhuset 

Klubben har avtale med Abildsø Gård om vask og vaktmestertjenester.  

Trenerveileder 

For å styrke trenerutviklingen og samarbeidet mellom lagene ble David Arnold Fossan ansatt som 

trenerveileder 2018.  Året var et prøveår hvor David fulgte et opplæringsprogram i kretsregi. Styret 

anser ansettelsen som vellykket og vil jobbe videre med rollen i 2019. 

Strategi 

Styret startet en strategiprosess i 2018 for å bestemme veien videre for klubben. Målet om å bli 

ferdig i løpet av året ble ikke nådd, men diskusjonene i styret og gruppearbeid med alle interesserte i 

klubben har gitt et godt grunnlag for å ferdigstille arbeidet i 2020. 
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Forsikringer 

Lovpålagte forsikringer er tegnet gjennom Idrettens Forsikringssenter. 

IT-løsning 

Klubben er godkjent som non-profit organisasjon og har gratis IT-løsning i Office 365 

3. Medlemstall 

 

Kategori 2019 Betalt 2019 ikke bet.* 2018 Betalt 2018 ikke bet.* 

Gutter 5-12 år 127  9 135   3 

Gutter 13-19 28 0 48 3 

Herrer Senior 31 10 28 6 

Old Boys/Veteran 17 1 19 0 

Jenter 5-12 år 62 16 77 6 

Jenter 13-19 5 1 36 0 

Damer Senior 7 4 9 4 

Dommere 8 3 7 1 

Aktive medlemmer 13 3 16 1 

Sum 298 47 351 22 

 

Innbetalinger etter 2019-02-20 er ikke tatt med. 

Styret er bekymret for den negative utviklingen i medlemsmassen og diskuterer tiltak, herunder økt 

samarbeide med klubbene i nærmiljøet både i form av fellestreninger og felles lag. 

4. Sportslig Aktivitet 

Klubben hadde totalt 20 lag med i seriespillet i 2018, fordelt som følger 

Kategori G/H 2019 J/D 2019 G/H 2018 J/D 2018 

8-12 år 8 5 9 4 

13-19 4 2 3 1 

Senior 3 1 1 1 

OldBoys/Girls 1  1  

Totalt 14 6 14 6 

 

I tillegg deltok 6- og 7 åringene i flere turneringer. 

Rapport fra lagene følger som vedlegg til årsrapporten. 

5. Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg har året 2019 bestått av medlemmene Christian Falao, Håkon Lier Madsen, David 

Fossan, Verner Andersen og Heidi Brende Kolltveit.  

Det har vært ett nytt travelt år for sportslig utvalg i løpet av 2019. Det er gjennomført møter med 

enkelte lag etter ønske og behov, og formålet med dette var at «klubben ønsket å ta et større 

ansvar» for tilrettelegging, oppfølging og rettledning.  
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I tillegg har vi på høsten hatt et samlet møte med fleste guttelagene, og det samme med de fleste 

jentelagene. Tema er at vi har små kull for 9er og 11er lag, og at vi må arbeide for bedre samarbeid 

mellom egne lag, men først og fremst skape et samarbeid med lagene rundt Østensjøvannet. 

Dette har medført til et nytt, utvidet samarbeid mellom Gutter 2006/07/08. Her er det innført en 

ivriggruppe som i sammen skal ikke spille i seriesystemet, men være med på noen 11 cuper. 

På jentesiden har vi vært en pådriver for etablering av Østensjøvannets fotballvenninner, som er et 

samarbeid mellom Bøler, Rustad, Lambertseter, M/S og Abildsø. I den sammenheng hadde vi en egen 

jentedag i regi av Abildsø som var svært vellykket. 

For jenter 07/08 har vi neste år et felles lag med Lambertseter, som ser ut til å bli en god og 

sammensveiset gruppe for 2020. 

Vi har i år innført at det skal avlegges skriftlig rapport fra de ulike lagene to ganger i året, og 

eventuelt ta møte med de lagene som ønsker / har behov for det. 

David Fossan har vært trenerveileder 2019, og er også ansatt for 2020. Oppgaver vi kan forvente at 

David kan løse og bistå med i løpet av 2019,  

• Ansvarlig sammen med SU for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av 
aktiviteter i klubben 

• Følge opp trenere i faglige og praktiske spørsmål samt være en trener for trenerne 

• Kartlegge kompetanse og se til at alle trenere har nødvendig utdanning 

• Rekrutering av nye trenere 

• Planlegging og gjennomføring av 2 trenerforum årlig, i samarbeid med SU 

• Ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres, i 

samarbeid med SU 

• Ha oversikt med hvem som har tilgang til WWW.treningsøkta.no, samt bistå med passord for 

nye brukere. 

I 2020 er det ansatt en egen keepertrener i klubben ved Herman Rusten. Han er med på 

keeperskolen i regi av Oslo keeperskole, og vil fra våren/sommer overta ansvaret for disse treningene 

videre. I tillegg vil han stille på noen treninger for de eldste gutte og jentelagene, samt kunne bistå 

trenerveileder i hans arbeid med det enkelte lag. 

SU har laget en ny sportsplan og som ble godkjent av styre og for årsmøte. Planen omfatter nå også 

3v3 og 9- fotball, samt utvikles og spisses noe slik at innholdet blir tydelig og enkelt. Men den største 

jobben ligger nå i å implementere planen som et verktøy i det daglige arbeidet i lagene våre og gjøre 

sportsplanen til et levende dokument som vi alle forholder oss til og bruker. Dette ønsker vi i 2020 å 

jobbe med og her har SU som mål å involvere alle trenere og lagledere i dette. 

Det er i tillegg blitt gjort innkjøp av 3 x 3v3 baner som vi plasser på langsiden mot Agronomveien, og 

her må vi takke OBOS for et stort bidrag. 

Det er laget et utkast til et årshjul hvor faste punkter for aktivitet legges inn. Sportslig utvalg har søkt 

om budsjettmidler for å gjennomføre punkter i årshjulet som blant annet inneholder temamøter 

med eksterne foredragsholdere og aktivitetsdager. Vi håper dette kan bli et positivt bidrag til alles 

glede og nytte og at det kan bidra til utvikling av Abildsø IL, både sportslig som sosialt.  

 

http://www.treningsøkta.no/
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6. Banekomiteen 

Banekomiteen har i år bestått av 5 medlemmer, vi har hovedsakelig holdt på med brøyting av 
kunstgress, vårdugnad og høstdugnad. Vi har i år som i fjor hatt en samarbeidsavtale med Abildsø 
gård om brøyting og utleggelse av kjemikalier. Heldig for oss har vinteren vært veldig fotballvennlig 
med lite snø og mildt vær. 
 
7. NorwayCup-komiteen 

 
Årets Norway cup gikk som planlagt. Vi var litt få i hovedstyret men det kompenserte vi med å legge 

ut vakter som frivillige fra lagene dekket opp. Alle vaktene møtte som de skulle og arrangementet ble 

gjennomført på en bra måte. 

Komiteens arbeid startet som i tidligere år med tre-fire møter på vårparten, inkludert et møte med 

hovedarrangør for leder, og interne møter for planlegging, erfaringsoverføring og innmelding av 

ønsker og behov til turneringsledelsen. Alle medarrangørenes ledere ble invitert ut på en middag 

hvor vi evaluerte årets Norway Cup. Der ble ideen om sponsorene til BSK også skulle hjelpe til hos 

medarrangørene, samt at det også skulle bli tettere samarbeid. 

Norway Cup er i dag avgjørende viktig for klubbens økonomi, og innsatsen for å rekruttere nye 

medlemmer til Norway Cup-komiteen bør avspeile dette. Nye medlemmer må innstille seg på hardt 

arbeid under turneringen, men arbeidet er svært viktig og belastningen er moderat resten av året.  

 

8. Kiosken 

 

Kiosken gikk godt også i 2019. Omsetningen var bra, særlig når det kommer til sokker.  Vi 

selger også nå tøy til supportere som hettejakker/-gensere og t-skjorter. Det har vært stor 

oppslutning om kiosken, lagene stiller velvillige opp og bemanner kiosken helt sømløst. 

Dessverre hadde vi også i 2019 innbrudd, men "kun" én gang, Abildsø gård hjalp oss med 

reparasjonene nok en gang. Thaugland trelast sponset så vi fikk ny platting utenfor kiosken - 

en stor takk til de som stod bak. 

9. Dommerne 

2019 sesongen var et godt sportslig dommerår. Innholdet fra sesongen var gode fotballopplevelser 
med kretskamper, Norcore, Oboscup, treningskamper, Norway cup og Gothia cup. 

Forberedelser for 2020 er i gang, treningskamper, egen/felles treninger, kurs, fysisk/teori tester blir 
vinterperioden for oss. Abildsø har hatt deltagere på dommerkurs til 2020-sesongen i kretsen med 
gjennomført og bestått resultat.   

Vi har vært totalt 11 kretsdommere i 2019.    

Gjennom sesongen har vi hatt god læring, både som hoveddommere og assistentdommere. Nye 
utfordringer står for tur i 2020, vi blir aldri utlærte.  Dommerne gleder seg til sesongen 2020.  
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10. Økonomi 

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 33.829,- mot et overskudd på kr. 117.950,- i 2018. 

Regnskapet er heldigitalt og føres i Visma eAccounting. Ansvarlig for regnskapsførselen er 

Merkantilregnskap as ved Lasse Fredø. 

Klubbens økonomi er solid. Vi kan derfor opprettholde et godt aktivitetsnivå samtidig som vi holder 

kostnaden for deltagelse lav med moderate kontingenter og treningsavgifter. I forbindelse med 

satsingen på undervarme ble det innført en øremerket økning av treningsavgiften i 2019 på kr. 250,-

som skal dekke fremtidige driftskostnader. Denne foreslås økt til kr. 500,- for 2020. Det legges 

imidlertid opp til at det fortsatt skal være rimelig å være medlem i Abildsø IL. 

I 2019 inngikk klubben en toårig sponsoravtale med Møller Bil Øst og, med virkning fra 2020, en 

treårig avtale med H.C. Thauglands Trælastforretning. OBOS har innvilget støtte på kr. 75 000,- til 

innkjøp av 3v3 baner. Styret jobber aktiv for å få på plass flere samarbeidspartnere. 

For å sikre flere inntekter til undervarmeprosjektet prøvde vi med salg av lodd for Fotballotteriet. 

Dette ble dessverre et underskuddsprosjekt pga svak innsats fra mange av lagene og problemer med 

oppfølging av salget fordi det var mulig ta betalt med Vipps. Vippsinntektene kan ikke knyttes til 

lagene og det er derfor vanskelig å se hav som er gjort for hvert enkelt lag. 

11. Koronaviruset 

Grunnet de ekstraordinære situasjonen som følge av Koronaviruset er det knyttet stor usikkerhet til 

aktivitetsnivået i 2020. Klubbens har solide inntekter fra kioskdrift og Norway Cup arrangementet. 

Hvis hele eller deler av disse inntektene bortfaller må klubben justere sitt aktivitetsnivå tilsvarende. 

Styret vil be årsmøtet om fullmakter til å treffe nødvendige tiltak. 

 

Abildsø, 2020-03-09 
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Abildsø IL - Regnskap 2019 

Resultatregnskap 

 

Driftsinntekter 2019 Bud 2019 2018 Bud 2020 Note 

Driftsbidrag, LAM og mvakompensasjon 191776 280000 304363 310000  
Grasrotandel 100744 70000 84577 100000  
Bingoinntekter 59518 50000 45214 50000  
Kontingent/treningsavgift 493222 503450 499835 491450  
Kiosksalg 709877 500000 576060 600000  
Parkeringsinntekter NorwayCup 154100 160000 155200 150000  
Andre inntekter 430138 138405 99629 199000  
Sum inntekter 2139374 1701855 1764879 1900450  

      

Driftskostnader      

Varekjøp og matriell kiosk 334177 260000 305379 360000  
Parkeringkostnader Norway Cup 38525 40000 38800 37500  
Lønn og honorarer 118465 62500 72162 60000  
Avskrivninger 150226 87707 97360 150226 1 

Frakt, transport og forsikring 0 0 0 0  
Leie lokaler 0 0 0 0  
Leie av hall/baner 150 0 450 0  
Drift og vedlikehold anlegg 278628 282000 419784 339000  
Serie og cupdeltagelse 242871 231950 229154 104800  
Drakter og utstyr 366626 405195 119135 219950  
Dommerkostnader 101446 58780 43692 110400  
Bøter og gebyrer 35400 15000 31285 0  
Andre administrative kostnader 170807 101250 102533 162100  
Leder, trener og spillerutvikling 107535 70000 57304 86000  
Reiser og tilstelninger 159908 72530 135459 84950  
Tap på fordringer 0 0 0 0  
Sum driftskostnader 2104764 1686912 1652497 1714926  

      

Driftsresultat 34611 14943 112382 185524  

      

Finansielle poster      

Rente og valutainntekter 188 5000 5568 0  
Rente- og valutakostnader -970 0 0 3000  
Finansresultat -782 5000 5568 3000  

      

Årsresultat  33829 19943 117950 188524  
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Abildsø IL - Regnskap 2019 

Balanse 

 

EIENDELER 2019 2018 Note 

    

Anleggsmidler 1342636 1424861 1 

Kundefordringer 105000 3000  
Andre kortsiktige fordringer 84055 36206  
Kontanter og Bankinnskudd 1606731 2566287  

    

SUM EIENDELER 3138423 4030354  

    

EGENKAPITAL OG GJELD    

    

Egenkapital 2804981 2771153  

    

Leverandørgjeld 134403 1170402  
Avsetninger og forpliktelser 199038 88799  
Sum Kortsiktig gjeld 333441 1259201  

    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3138423 4030354  

 

 

Abildsø, 2020-03-09 
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Abildsø IL - Regnskap 2019  

Noter 

1. Anleggsmidler 

 

 

Eiendel Ansk.dato Ansk.verdi Avskr. p.a. Saldo 2019 Kjøp 2019 Avskr. 2020 Saldo 2020

Brakke 3077 23077 3077 20000

Baner/Anlegg 59294 141530 59294 82236

Undervarmerør 21.12.2018 1057319 52866 1004453 52866 951587

Resultattavle 2015 57981 4568 39709 4568 35141

Hammer HB-240 05.02.2018 48263 9653 28957 9653 19304

Transportmidler * 2015 207688 20768 124616 20768 103848

Sum 1362342 0 150226 1212116

* Traktor , samkjøp med Abildsø Gård, brøyteskjær, kjemikalieutlegger


