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Til medlemmer i Snarøya Sportsklubb 

Snarøya, 19. mai 2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Snarøya Sportsklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 8. april 2021. 

Årsmøtet avholdes den 26. mai kl. 19:00 på Teams. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 3:  Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 
Sak 4:  Behandle idrettslagets årsberetning 
Sak 5:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand       
Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2022 
 Styrets innstilling: kr 500,- ordinært medlemskap 
    Kr 1250,- familiemedlemskap 
Sak 7: Vedta idrettslagets budsjett for 2022 
Sak 8: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Sak 9: Foreta følgende valg: 

9.1 Styre: 
- leder 
- nesteleder  
- styremedlemmer 
- varamedlemmer 

9.2 Kontrollutvalg: 
- medlemmer 
- varamedlem  

9.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Styrets innstilling: Styret tildeles fullmakt til å utnevne representasjonsrett på vegne av 
klubben 

9.4 Valgkomité: 
- leder   
- medlemmer  
- varamedlem  

Sak 10: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
 Styrets innstilling: Grant Thornton Revisjon AS 
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Årsberetning for 2020 – Snarøya Sportsklubb 

 

Annerledesåret 2020 har vært spesielt for oss alle, det inkluderer sportsklubben. Det som 
skulle være et innholdsrikt år i forbindelse med at vi den 1. juli markerte 100 år siden 
stiftelsen av SSK, har blitt preget av en pandemi som dessverre lagt begrensninger for 
idrettsaktivitet og sosialt samvær.  

Likevel, klubben har kommet seg meget godt gjennom året og vi har i stor grad kunnet 
opprettholde vårt flotte aktivitetstilbud der spesielt barn og unge har blitt prioritert. Selv om 
kampsesongene ble avkortet og enkelte turneringer ble avlyst, har vi hatt mye god 
idrettsaktivitet i 2020. 

Gjennom året har vi blant annet sett en stor økning av bandyspillere på jentesiden, og 
tilsiget av barn på de yngste kullene har vært positivt i alle grener. Det har vært mye aktivitet 
på isbanen med stor pågang fra både bandyspillere og publikum, fotballens aktiviteter har 
vært fullbooket og Hundsundhallen har vi nærmest vokst oss ut av. Gledelig er det også at 
den nyetablerte basketgruppen har fått fotfeste, neste sesong opprettes det flere lag 
ettersom dagens treningsgrupper er blitt for store. 

Jubileet skal vi feire når det er anledning til å samles igjen. I mellomtiden videreføres driften 
av sportsklubben i beste velgående og det viktigste er at barn, unge og voksne på Snarøya og 
Fornebu fortsatt kan glede seg over å utøve idrettsaktivitet i regi av SSK. 

 

Sportslig tilbud 

Klubben har i 2020 hatt organisert tilbud innenfor fotball, bandy, håndball, basketball, 
allidrett og SUI (Snarøya Ungdomsidrett). Høsten 2020 innførte vi også et prøvetilbud som 
innen dans og trening for voksne, som planlegges videreført i 2021.  

 

Ansatte 

I 2020 takket daglig leder Kathrine Sole Semb for seg etter 4 års tjeneste, da hun tok over 
som ny leder i Bærum idrettsråd. Vi takker Kathrine for innsatsen! Hennes etterfølger Martin 
Nome tok over som ny daglig leder i SSK i august. Totalt har vi 3 fast ansatte i klubben; 
driftsleder Lukasz Piekarski og sportslig leder i fotball Are Bakken Steigum i tillegg til daglig 
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leder. Videre har vi mange engasjerte trenere som sørger for at aktivitetene holdes i gang og 
ledes med god kvalitet, samt sesongarbeidere på isbanen. Vi takker alle for deres bidrag. 

 

Medlemmer 

 

Ved utgangen av 2020 er det registrert 1402 medlemmer i Snarøya Sportsklubb, mot 1437 
medlemmer i 2019. Tross den pågående pandemien har klubben dermed ikke opplevd et 
stort tap av medlemmer totalt sett, noe som er svært gledelig.  

 

Økonomi 

Tross utfordrende forhold leverer SSK positivt resultat på kr 886.193 i 2020. Av naturlige 
årsaker har aktivitetsnivået vært mindre dette året, med flere avlyste arrangement og 
forkortet seriespill. Av denne grunn har kostnadene våre vært betydelig lavere, både lønns- 
og aktivitetskostnader er spart inn. Med aktivitetskostnader menes serieavgift, 
cupdeltagelse, dommerhonorar, treningsutgifter, gebyrer, utstyr mv. Det har også vært langt 
mindre bevegelse på lagskontoene, samt sparte kostnader knyttet til vareinnkjøp ettersom 
kioskutsalgene har vært stengt i store perioder.  

Mangel på arrangement har også ført til mindre inntekter i 2020, turneringer utgjør en viktig 
del av inntektsgrunnlaget til gruppene. Gjennom statlige og kommunale 
kompensasjonsordninger har vi derimot vært privilegerte ved at vi har fått kompensert deler 
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av tapt inntekt tilknyttet arrangement og utleie. En annen nøkkelfaktor er at våre 
medlemmer i stor grad har betalt medlemskap og deltageravgifter som normalt, noe som 
har gitt oss kjærkommen likviditet og gjør at vi har hatt god økonomisk kontroll. 

Ovennevnte faktorer er hovedårsak til at vi i 2020 leverer et godt positivt resultat. 
Sportsklubben har ikke som mål å gå med overskudd i denne størrelsesorden, men i en 
utfordrende tid preget av uforutsigbarhet har det vært vesentlig å sørge for at vi har likvide 
midler i tiden som kommer. Det er knyttet usikkerhet til hvordan de offentlige 
kompensasjonsordningene videreføres i 2021; stimuleringsordningen som er presentert 
innebærer at vi kun får dekket uunngåelige faste kostnader i stedet for tapt budsjettert 
inntekt tilknyttet arrangement, hvilket innebærer betydelig lavere kompensering. 
Overskuddet i 2020 gjør at sportsklubben går inn i et nytt år med økonomisk trygghet. 

 

SPONSORLAUGETS ARBEID 
  
Hovedsponsoravtalene med OBOS, Fornebu S, Selvaag og Nordvik løper ut 2021. Vi har i 
2020 arbeidet med å overholde våre forpliktelser i henhold til avtalene, og inntektene 
fordeles i sin helhet til grenene basert på antall medlemmer. I 2021 vil vi inngå dialog med 
hovedsponsorene om mulig forlengelse av avtalene.  
 
Utover disse avtalene har grenene anledning til å inngå egne partnerskap i forbindelse med 
sine aktiviteter. Bandygruppen har et godt samarbeid med en rekke aktører gjennom 
bandykatalogen, mens fotballgruppen har mottatt bred støtte tilknyttet vintercupen. 
 
Videre har SSK et etablert samarbeide med flere lokale aktører, herunder: Spar Snarøya, 
Anton Sport, Fardal, Flügger, Mitt dekkhotell og Fornebu kiropraktorsenter. 
 
Vi er takknemlig for at det er så mange aktører som har interesse for å samarbeide med SSK 
og ser frem til videre godt samarbeid kommende år med både eksisterende og nye 
samarbeidspartnere. 
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ÅRSBERETNING FOTBALL, 2020 

2020 har tross store utfordringer vært gjennomført og avviklet over all forventning av 
sportslig ledelse og trenerne.  

Redusert tilbud og seriespill Fra 12. mars har klubben fulgt regjeringens og NFFs råd og 
retningslinjer for aktivitet som har medført en rekke tiltak som nedstenging, delvis 
nedstengning, renholdsrutiner av utstyr og registrering av tilskuere. I tillegg var samtlige 
trenere foruten sportslig leder permittert i perioden 1.-28. april. Det har ikke vært nedstengt 
aktivitet knyttet til direkte utbrudd i fotballen, men som følge av utbrudd i andre grener i 
klubben. 
 
Tilbudet i barne- og ungdomsfotballen har vært preget av retningslinjene om nærkontakt. 
Serien ble avkortet, men det ble avviklet seriespill i Q3 og «sesongen» ble avsluttet litt 
senere enn vanlig i Q4. Lag med spillere over 20 år har ikke har kunnet ha normal trening i 
løpet av året, heller ikke seriespill. De har i korte perioder hatt noe trening uten kontakt. 

Det har allikevel vært stor aktivitet og vi har både fått en god oppstart for 2014-årgangen, så 
vel som opplevd fotballglede på feltet. 

Cuper 2020 Telenor Vintercup (GJ 2014-2009) ble avviklet i januar. Cup’en ble organisert av 
2012 og var som sedvanlig et vellykket arrangement for deltagere og tilskuere, med ordfører 
på besøk. Takk til 2012! I september skulle den årlige høstcup’en vært gjennomført med 
2008 som arrangør. Denne ble det ikke mulig å avvikle. 

Fotballskole Tine sommerskole ble arrangert i uke 26, i forkant av sommeren med bra 
sportslig kvalitet og 200 påmeldte, med venteliste. Smittevern var i fokus og tiltak som 
smittevernsansvarlig, faste grupper, områder og trenere, porsjonspakket mat mm 
muliggjorde fotballskolen. Det ble en positiv opplevelse for alle deltagere, så vel som trenere 
og ungdomstrenere. Snarøya fotballskole ble avviklet i uke 33 før skolestart og var fulltegnet. 
Denne ble gjennomført med samme tiltak som Tine og var også en suksess. 

 
Utskiftninger i staben Marcelo Ribeiro og Kim Lönn valgte i januar 2020 og gå til Lyn fotball. 
Disse to ble erstattet av Ejdin Djonlic (leder for barnefotballen) og Andrew Toman 
(spillerutvikler og keepertrener), begge i 100% stiling. I tillegg til dette kom John Bradbury 
(trener) inn som et nytt tilskudd til trenerteamet i en 60% stilling. I oktober valgte Andrew 
Toman å avslutte arbeidsforholdet for en ny jobb i England.  
 
Sportslig Sportslig leder Are Bakken Steigum og trenerne arbeider hver dag for å oppfylle 
visjonen «flest mulig, lengst mulig». Vi har ikke opplevd unormalt frafall og det sportslige 
fokuset har vært ivaretatt tross korona. Det har tilfalt mye ekstra arbeid på alle i forbindelse 
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med rengjøring av utstyr og etterlevelse av korona-instrukser. I tillegg har de dekket opp for 
Akademi-ansvarlig Hannes Persson som var i foreldrepermisjon okt-des.  

Telenor Xtra Tilbudet har vært opprettholdt utover ukene med full aktivitetsstopp og det er 
spesielt verdt å nevne at det er rekruttert mange jenter. Grunnet god påmelding på Telenor 
Xtra i august så vi behovet for å øke antallet trenere. Jørgen Torkveen og Grant William 
Vikebø ble ansatt på timesbasis i september. 
 
Dugnad Årets dugnad var underlagt Hovedstyret og i forbindelse med 100-års jubileet til SSK 
ble det avholdt en felles dugnad med jubileumsbok som produkt. Takk til alle som bidro! 

Økonomi Da vi var tidlig ute med permitteringer ble det økonomiske tapet begrenset ved 
lavere lønns- og aktivitetskostnader. I tillegg ble Snarøya fotballs søknader i to 
kompensasjonsrunder tildelt midler, og vi har dermed fått kompensert reduserte inntekter, 
samt delvis tapet ved høstcup. Fotballen har i 2020 et positivt resultat på kr 638.968, mot et 
budsjett på kr 104.000.  

Fotballstyret består av: Mette Stavseth og Kari Bech-Moen (økonomi), Martin Bentzen, 
Tobias Lange, Linda Kristensen, Sheraz Afzal (ny 2020) og Vibeke Ringen. Styrets møter har i 
Q3 og Q4 vært avholdt på TEAMS. 

 
16.02.21 
Vibeke Ringen, 
Styreleder Snarøya Fotball 
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Årsberetning Bandy, 2020 

Bandy-sesongen 2020/2021 har vært preget av Corona/COVID-19 nesten hele sesongen.  

Noen få lag fikk spilt KOSA Cup i begynnelsen av sesongen, ellers har det ikke vært tillatt å 
spille kamper eller delta på cup´er. Uansett så har vi klart å gjennomføre treninger for alle de 
yngre lagene på en tilfredsstillende måte gjennom sesongen, med gode smitteverntiltak. 
Enkelte lag har også trent mer enn det vi vanligvis klarer i løpet av en vanlig sesong.   

Siden forrige årsmøte har det skjedd en del positive ting for bandy avdelingen: 

1. Ny daglig leder, Martin Nome, har hjulpet bandyavdelingen med kommunikasjon mot 
Bærum Kommune slik at vi har fått startet islegging tidligere enn hva kommunen 
opprinnelig ga signal for. Det er også et veldig godt samarbeid mellom daglig leder og 
bandyavdelingen, noe som vi setter stor pris på. 

2. Ny sportslig leder, Erik Helgesen, har kommet med god kompetanse og masse energi 
som har løftet bredden i Snarøya Bandy. Vi håper å fortsette dette engasjementet.  

3. Jente Bandyen har vokst med over 100 spillere denne sesongen.   
4. Islegging av banen har vært bedre enn tidligere. Det ble brukt mer tid enn tidligere på 

å mette banen og sørge for en skikkelig såle når isen ble lagt. Kjølingen har fungert 
bra og til og med dager med 15 grader pluss frøs isen.  

Det har også vært noen utfordringer gjennom sesongen: 

5. Leveransen av den elektriske isbilen var mangelfull noe som ble påpekt i fjorårets 
årsberetning. Det viser seg nå at isbilen som egentlig er tiltenkt til innendørs hockey 
bane ikke holder den standard som forventes til en bandy bane. Det er spesielt 
batteriene på bilen som ikke holder når det blir kalt, i tillegg at det tar altfor lang tid å 
lade disse igjen. Status vedr. isbilen er at saken nå er oversendt til 
kommuneadvokaten som sammen med innkjøpsansvarlig skal skrive en formell klage. 
Det er viktig at dette ordnes opp i godt før neste sesong. Hadde det vært kamper 
denne sesongen så ville vi hatt store utfordringer.  

6. En del mildt vært med mye vind har gitt banemannskapet en del utfordringer. 
Vindskjerming mot Syd (noe øst også) hadde vært en fordel å få på plass.  

7. Den nye løkka har fungert til dels bra. Det renner en del vann fra bakken i syd og ned 
på banen som medfører at den blir noe skjev. Drenering bak steinmuren hadde vært 
en fordel, samt en ny lyktestolpe på midten hadde også hjulpet for å få litt ekstra lys.  

Banemannskapet (Lukasz, Tore og Frode) får mange positive tilbakemeldinger fra aktive 
bandyspillere, oppmenn/lagledere og publikum. Dette er veldig hyggelig å registrere, og en 
viktig del av det å skape et godt miljø rundt aktiviteten på isen. Isleggingen som ble gjort i 
begynnelsen av sesongen  
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Nytt av året er også Vinterferie Camp med over 40 barn. Omtrent like mange gutter som 
jenter. Dette har vært en positiv erfaring som vi vil helt sikkert fortsette med. All idretten har 
også hatt bandy på programmet i januar og februar og dette er en god introduksjon til 
bandy.  

Bandystyret har jobbet aktivt med å legge til rette for et godt bandymiljø. Dette er noen av 
de utfordringen vi ser vi må jobbe med før og i neste sesong.  

1. A-lag og rekrutt lag må en større stall med spillere når sesongen oppkjøringen starter 
igjen.  

2. Nye drakter til lagene 
3. Ny speakerbod må på plass.  
4. Fortsette å gi et godt tilbud både til jenter og gutter, slik at flest mulig fortsetter md 

bandy lengst mulig.  

Alle våre cup´er har blitt avlyst i år, samt Fornebuløpet. Alle disse er viktige inntektskilder for 
klubben, men med gode støtteordninger så har vi kunnet søke om noe støtte for tapte 
inntekter. Avdelingsresultatet for bandy ble positivt – over budsjett. Det er noe usikkert om 
vi får refundert serieavgifter, men vi håper på dette.  

Bandystyret har bestått av Ole Peder Rolstad, Gudbrand Fløtaker, Paul Lorck-Olafsen, Einar 
Nielsen og Christian Førde. To av bandystyrets medlemmer vi gi seg etter denne sesongen, 
det er Einar Nielsen og Gudbrand Fløtaker. Vi takker dem for en super innsats gjennom 
veldig mange år.   

Tusen takk til alle som stiller opp og bidrar med smått og stort – dere spiller en viktig rolle i 
nærmiljøet på Fornebu og Snarøya.  

 

24.02.21 

Ole Peder Rolstad, 

Styreleder Snarøya Bandy 
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Årsberetning Håndball, 2020 

Styret i Håndballgruppa besto ved utgangen av 2020 av:  

 Styreleder:    Arne Kristian Dahl, 2005/09 
 Aktivitetsansvarlig:   Elizabeth Heuch Olbjørn, J2005/08 
 Økonomiansvarlig:  Morten Edvardsen, J2008 
 Sportslig leder:   Arne Kristian Dahl, 2005/09 
 Dommerkontakt:  Kristin Karlsen, J2006 
 Oppersonansvarlig:   Janicke Fürst, G2010 

Andre funksjoner i gruppen: 

 Utstyrsansvarlig:   Jan Erik Breivik  
 Sportslig utvalg: 

o Sportslig leder:   Arne Kristian Dahl 
o Ungdomstreneransvarlig  Karin Holmstedt 
o Sportslig plan:   Eivind Hadler-Olsen 

 Sponsorgruppe (hoved klubb): Baard Schumann 

Hovedtrenere: Ivan Kovacic og Emilio Simensen Heras Duran  

ØKENDE ANTALL SPILLERE OG LAG  

Vi har 18 lag i klubben, og sett en økende trend i antall spillere:  

J33 (BMIL-samarbeid), G33, J2002 (BMIL-samarbeid), G2005 (Haslum-samarbeid), J2005, 
J2006 (Stabæk-samarbeid), J2007 (Stabæk-samarbeid), J2008, J2009, J2010, G2010, J2011, 
J/G2012, J/G2013 og J/G2014. 

Nytt kull med førsteklassinger starter sesongen 2021/22. De yngste kullene er store, og 
befolkningsvekst på Fornebu gir stort tilfang av barn som vil spille håndball. Det er vi veldig 
glade for.  I 2020 inngikk vi samarbeid med Haslum, tanken er å utvikle håndballtilbudet. SSK 
er en breddeklubb, men med samarbeid med Haslum er ønsket å beholde spillere lenger og 
gi et bedre sportslig tilbud.  

Covid-19 og nedstenginger 

Dessverre har 2020 vært sterkt preget av Covid-19 og påfølgende nedstenginger, dette 
påvirker aktiviteten. For J33 og G33 har det ikke vært noen aktivitet siden mars 2020. 

For de andre lagene har de i løpet av våren trent ute, dette fungerte overaskende bra. 
Høsten har relativt normal, men med strenge restriksjoner på kamper og treninger. 
Dessverre ble de igjen strengt ned for kamp aktiviteter i slutten av høsten og treninger inne 
for de over 12 år. Vi ser at lagene har vært flinke til å holde aktiviteten oppe, men dessverre 
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ser vi at uteblitt kamper og strenger restreskjoner setter lagene på prøve og at motivasjonen 
til utøveren faller.  

HALLKAPASITET 

Tilgang på hall er en knapp ressurs og som vanlig har det vært en vanskelig oppgave å få nok 
treningstid til alle lag inneværende sesong. Treningstiden er blitt fordelt på best mulig måte. 
Likevel er det lag som må dele på treningsflaten. vi jobber for mer halltid. I tillegg starter et 
oppfølgings arbeid opp mot Bærum Kommune med tanke på utbedring av fasilitetene i 
hallen, og da spesifikt dekket i hallen og mangel på tilgang til garderobe og kjøkkenfasiliteter. 

TRENERE OG SAMARBEID 

Ivan Kovacic har ansvar for samarbeidslagene J2006 og G2005, Emilio Duran har ansvar for 
juniorlaget og jenter 2005. Styret fokuserer videre på kursing av ungdomstrenerne som nå 
trener yngre lag, i samarbeid med foreldretrenere.    

DOMMERE 

Kristin Karlsen følger opp dommerne i klubben, og har god kontakt med NHF Region Øst. 
Dette fungerer bra og vi vil fortsette å videreutvikle dommerne våre i 2021. 

HJEMMEARRANGEMENTER 

Vi har hatt mange fine hjemmearrangementer i Hundsund Flerbrukshall. Det meste har 
fungert greit gjennom året (i de periodene vi har hatt lov til å holde åpent) og 
salgsinntektene herfra er viktig for Håndballgruppa. Styret takker alle for innsatsen som 
bidrar på dette området. 

KICKOFF-CUP, KARNEVALS-CUP OG HELE KLUBBEN PÅ FELLES CUP 

Årets kick-off og fellescup ble avlyst. Dette er sosialt og viktig for klubben, vi håper å få 
gjennomført det i 2021 . Vi arrangerte også karnevals-cup i februar for alle spillere under 9 
år. Igjen takk til alle foreldre som bidrar.  

HÅNDBALLSKOLE 

I sommer arrangerte vi håndballskole! Rekrutteringen er veldig bra, og arrangementet ble 
igjen veldig vellykket. Håndballskolen sikrer oss viktig inntekt og videreføres i 2021.  

19.02.21 

Arne Kristian Dahl, 

Styreleder Snarøya Håndball 
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Allidrett 2020 

På allidretten for 4- og 5-åringer har vi hatt 149 deltakere i 2020. Dette tilbudet foregår i 
gymsalen på Snarøya skole, og blir ledet av 7 lokale ungdommer som aktivitetsledere. 
Grunnet pandemien har vi måttet ha begrensning i antall plasser per gruppe, men vi har 
likevel hatt stor oppslutning og mange barn har fått sitt første møte med organisert idrett 
gjennom dette tilbudet. 

For aldersgruppen 5-7 år har vi også hatt et tilbud vi kaller særidrett, som går utpå at barna 
ambulerer mellom de etablerte særidrettene i løpet av året. Etter sommeren startet vi med 
fotball, mellom høst- og juleferie har det vært håndball på programmet. Etter jul har barna 
spiller barna bandy og basketball.  

 

SUI 2020 

SUI har i 2020 blitt ledet av Ejdin Djonlic med hjelp fra Thomas Jensen og Thomas Førde fra 
fotballgruppen. Hver tirsdag og torsdag har de hatt en time med fysisk trening før skoletid, 
som arrangeres på kunstgresset og i Hundsundhallen. SUI har hatt 71 deltakere i 2020 fra 6. 
til 9. klasse. 

 

Basketball 2020 

Høsten 2020 gikk vi inn i vår første sesong med basketball for barn, etter oppstarten året før 
med ungdom. Gjennom året har vi opplevd stor utvikling og antall basketspillere i klubben 
teller nå 48 stykker.  

De har vært organisert i tre forskjellige treningsgrupper og har også deltatt i seriespill tidlig 
høst før kampaktiviteten ble stanset. Fra neste sesong har vi behov for å etablere flere 
grupper da veksten fortsetter. Baskettreningene ledes av hovedtrener Srdjan Popovic som 
danner et team sammen med Bartosz Smolczynski, Linus Gehrken og Kristoffer Berg. 

Vi gleder oss stort over utviklingen denne idretten har og ser frem til videre aktivitet. Neste 
sesong planlegger vi opprettelse av et basketballstyre, med egen representant i hovedstyret. 
For videre utvikling av gruppen er det behov for frivillige ressurser som kan være med på å 
drive basketgruppa. 
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Hovedstyret har i 2020 bestått av Håkon Skjerve-Nielssen (leder), Ken Kristensen (nestleder), 
Lise Hochet Lund, Ole Peder Rolstad, Vibeke Ringen, Arne Kristian Dahl, Nicholas Evans, samt 
varamedlemmene Georg Muri og Johannes Thorsnes. 

Styret ønsker å takke for året som er gått, og spesielt alle frivillige som bidrar til å skape 
idrettsglede i klubben vår.  

 

26.04.21 

styret 
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Årsregnskap for 2020

SNARØYA SPORTSKLUBB
1364 FORNEBU

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning



Snarøya Sportsklubb

Resultatregnskap 2020
2020 2019

Note

Salgsinntekter 1 6.833.610            6.759.239               
Andre inntekter 7 3.238.385            4.251.172               
Sum inntekter/tilskudd 10.071.995          11.010.411             

Varekostnader 1.639.230            2.662.009               

Dekningsbidrag 8.432.765            8.348.402               

Personalkostnader 2 5.747.844            6.203.816               
Andre driftskostnader 1, 9 1.748.424            1.621.614               

Sum driftskostnader 7.496.267            7.825.429               

Driftsresultat 936.498               522.973                  

Avskrivninger 3 51.700                 51.700                    

Resultat før finans 884.798               471.273                  

Finansinntekter 1.395                   2.310                      
Finanskostnader 769                         
Finansnetto 1.395                   1.541                      

Nettoresultat 6 886.193               472.814                  



Snarøya Sportsklubb

Balanse pr. 31.12.2020
Eiendeler 2020 2019

Note
Ballbinge 3 134 418        176 118          
Maskiner og anlegg 3 124 364        130 364          
Inventar 3 6 426            10 426            
Sum anleggsmidler 265 208        316 908          

Varelager

Kundefordringer 243 784        167 000          
Andre fordringer 8 351 117        140 610          
Sum fordringer 594 900        307 610          

Kasse/bank 5 2 615 632     1 833 217       

Sum omløpsmidler 3 210 532     2 140 827       
Sum eiendeler 3 475 740     2 457 735       

Egenkapital og gjeld

Årets resultat  886 193        472 814          
Annen egenkapital 1 000 654     527 840          

Sum egenkapital 6 1 886 847     1 000 654       

Leverandørgjeld 300 388        208 143          
Skyldig skattetrekk/off. avgifter 444 991        532 455          
Perodiserte inntekter 4 222 301        215 935          

Skyldig feriepenger 454 548        500 547          
Annen kortsiktig gjeld 166 666        
Sum kortsiktig gjeld 1 588 892     1 457 081       

Sum gjeld og egenkapital 3 475 740     2 457 735       

                                   Snarøya, _____________2021

_____________________ _____________________ _____________________
Håkon Skjerve-Nielssen Ken Milian Kristensen Lise Hochet Lund
Styrets leder Styrets nestleder Økonomiansvarlig

_____________________ _____________________ _____________________
Ole Peder Rolstad Vibeke Ringen Georg Muri
Styremedlem Styremedlem Varamedlem

_____________________ _____________________
Johannes Thorsnes Martin Nome
Varamedlem Daglig leder

kristiane.hagen
Tekst i maskinskrift
13.04.



 Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt  
beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftmidlets levetid dersom de har
levetid over 3 år, og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

Note 1 Offentlig tilskudd

Regnskapsposten består av: 2020 2019
Tilskudd fra Bærum kommune til drift av idrettsanlegg 1.326.016 1.308.850
Driftstilskudd fra Bærum kommune   tilsynsavtale Hundsund idrettshall 112.891 162.829
Aktivitets/andre tilskudd fra Bærumkommune og NIF 653.715 541.461
Årets MVA-kompensasjon fra NIF 570.528 594.038
Grasrotandel 121.126 100.225
Kompensasjonstilskudd Lotteri- og Stiftelsestilsynet og Bærum kommune 611.656
Sum 3.395.932 2.707.403

Note 2 Personalkostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader 2020 2019

Lønn 4.768.610 5.043.842

Arbeidsgiveravgift 668.345 747.916

Pensjonskostnader 169.761 201.858

Andre relaterte ytelser 141.128 210.200

Sum 5.747.844 6.203.816

Klubben har hatt 6 fulltidsansatte. I tillegg har klubben hatt 2 ansatte gjennom vinter-

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

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

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

har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Ytelse til ledende personer Styret

01.01-31.08 01.09-31.12

Lønn 490 745 236 654 0

Pensjonsforpliktelser 21 640 11 725 0

Annen godtgjørelser 5 785 1 884 0

Det har vært bytte av Daglig leder i løptet av året

Daglig leder



Note 3 Anleggsmidler

Ballbinge Maskiner/ anlegg Inventar Sum

Bokført verdi 01.01 176.118 130.364 10.426                 316.908

Årets avskrivninger -41700 -6.000 -4.000                  -51.700

Bokført verdi 31.12 134.418 124.364 6.426 265.208

Note 4 Periodiseringer/Forskudd inntekter 
 2020 2.019
Snarøya OBOS Cup 2020 127.745
Telenor Xtra Q1 52.834 26.690
Sponsor inntekter 2021 71.250
Snarøya  Cup 2020 Bandy 51.300
Allidrett 2021 49.450
Ungdomsidrett-SUI 11.996 10.200
Andre periodiseringer 36.771
Totalt 222.301 215.935

Note 5 Kasse/Bank - bundne midler

Av likvide midler er 162 233 bundne midler avsatt på skattetrekkskonto.

Note 6 Egenkapital

Annen 
egenkapital

Egenkapital 01.01 1.000.654
Årets resultat 886.193
Egenkapital 31.12 1.886.847

Note 7 Andre inntekter -Treningsavgifter fordelt pr avdeling samt medlemsavgift

2020 2019 Medlemmer i 2020
Fotball 1.317.498      1.593.599                698
Bandy/innebandy 164.514         306.090                   394
Håndball 629.250         536.806                   277
Allidrett 76.300           176.600                   162
Ungdomsidrett-SUI 97.383           224.610                   71
Basketball 62.075           24.200                     47
Sum avdelingene 2.347.020       2.861.905                   

Medlemsskap klubben 566.250         539.450                   
Dugnad, utleie trenere, Fbu-løpet etc 325.115         849.817                   
Sum 3.238.385       4.251.172                   

Note 8 Andre fordringer
2020 2019

Refusjon av lønn tilsynsvakter 50.979 69.377
Grasrotandelen 4.kvartal 44.332 36.523
Forskuddsbetalte forsikringer 19.704 34.710
Andre forskuddsbetalt/fordringer 42.346
Kompensasjonstilskudd 193.756
Sum 351.117 140.610

Note 9 Revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 52 311 Herav lovpålagt revisjon kr 37 936 og 
andre tjenester kr 14 375



 

 

 

 

 

 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert Snarøya Sportsklubb sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 886.193. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og 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 idrettsforeningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av 

dets resultater 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 idrettsforeningen 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. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 

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 idrettsforeningens 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. 

 

Til årsmøtet i Snarøya Sportsklubb AS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 



 

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.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. 
I tillegg: 
 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten 
det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for 
feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, 
for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, 
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av idrettsforeningens  interne 
kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede 
revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller 
forhold som kan skape tvil av betydning om idrettsforeningens evne til fortsatt drift. 
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at idrettsforeningen ikke fortsetter 
driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de 
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 
 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken 

tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som 

vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den 

interne kontrollen. 

 



 

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 idrettsforeningens regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge. 

  

 
Oslo, 14.04.2021 
Grant Thornton Revisjon AS 
 
 
 
Erik Tolo Fostervold 

Statsautorisert revisor 
(Elektronisk signert) 
  



Budsjett (2021)
Snarøya Sportsklubb

Regnskapskonto 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2020

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3000 Sponsor/samarbeidsavtaler, avgiftspliktige -              770 750 -             624 000 -          768 750 
         3010 Sponsor/samarbeidsavtaler                            -   
         3036 Annonseinntekter, bandykatalog -              120 000 -             142 000 -          100 000 
         3091 Uopptjent inntekt (periodisert)                 11 250 
         3100 Salgsinntekt, avgiftsfri                            -   -               15 000 
         3110 Salgsinntekter (ny) -              120 000 -             158 989 -          268 417 
         3200 Salgsinntekter kiosk -              375 000 -             371 078 -          421 200 
         3250 Salg utstyr -            30 000 
      Salgsinntekter -           1 385 750 -         1 299 817 -      1 588 367 
      Annen driftsinntekt
         3340 Deltageravgift Arrangement -           1 082 000 -             978 967 -      1 301 600 
         3350 Deltageravgift Telenor Extra -           1 100 000 -         1 078 894 -      1 100 000 
         3400 Offentlig tilskudd Stat og kommune -              473 000 -             644 215 -          420 364 
         3401 Tilskudd drift Anlegg -           1 330 000 -         1 326 016 -      1 320 000 
         3402 Grasrotandelen -              115 000 -             121 126 -          100 000 
         3403 Tilskudd -                33 500 -             701 156 
         3404 Tilsynsbidrag hundsundhallen -              180 000 -             112 891 
         3405 Momskompensasjon (NIF) -              555 500 -             570 528 
         3615 Leieinntekt bane/hytte -              100 000 -               26 950 -          100 000 
         3900 Andre inntekter -                40 000 -               56 775 -            30 000 
         3910 Medlemskap -              575 000 -             566 250 
         3920 Deltageravgifter -           3 063 447 -         2 347 020 -      3 262 445 
         3921 Treneravgift                            -   -                 1 250 
         3995 Diverse inntekter lagskontoer                            -   -             155 814 
         3999 Diverse inntekter -              115 000 -               84 327 -          135 000 
      Annen driftsinntekt -           8 762 447 -         8 772 178 -      7 769 409 
   Driftsinntekter -        10 148 197 -       10 071 995 -      9 357 776 
   Driftskostnader
      Varekostnad
         4010 Deltakeravgift, cup                141 000                 98 245            169 200 
         4011 Div. kostn. cup                131 000                 25 565            196 000 
         4012 Premier                105 000                 97 877              77 000 
         4020 Dommerkostnader                220 000               129 895            213 000 
         4110 Deltakeravgift serie                302 360                 96 560            262 800 
         4111 Lisens dommere/spillere                   39 800                 13 075              49 800 
         4112 Div. kostnad                            -   
         4120 Bøter                   32 500                 15 050              59 000 
         4200 Treningsutgifter                   40 000                 38 781                 8 400 
         4201 Treningshonorar ekstern                110 000               357 993 
         4205 Swedbank DIBS                100 000                 77 883            100 000 
         4206 Kostnad deltager.no                     2 000                   2 633 



         4209 Kostnad Vipps gebyrer                            -                     3 097 
         4215 Treningsutgifter sommerskole                100 000               103 066            100 000 
         4220 Overgangskostnad                     9 000                   8 044 
         4230 Utstyr                182 500               131 260            210 000 
         4235 Drakter                112 500               125 771            105 000 
         4239 Diverse utgifter fra lagskontoer                   25 000               116 657 
         4300 Innkjøp av varer for videresalg kiosk                110 000               197 777            127 500 
         4380 Grunnlag merverdiavgift ved innførsel                            -   
      Varekostnad             1 762 660            1 639 230         1 677 700 
      Lønnskostnad
         5010 Faste lønninger             3 566 800            2 889 595         3 517 809 
         5011 Timelønn             1 553 800            1 372 692         1 044 939 
         5020 Feriepenger                528 663               454 547            466 492 
         5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn                 60 200 
         5092 Tilbakeført rest feriepenger av ikke utbet. -               14 566 
         5020 Påløpte feriepenger av ikke utbetalt lønn                   6 140 
         5210 Fri telefon                            -                   29 280 
         5290 Motkonto for gruppe 52                            -   -               29 280 
         5400 Arbeidsgiveravgift                721 917               629 048            574 091 
         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger                   74 494                 64 092              61 835 
         5402 Arbeidsgiveravgift reduksjon 4% (koronatiltak) -               32 094 
         5405 Arbeidsgiveravgift andre påløpte lønnskost.                   8 488 
         5411 Arb.giv.avg.pål. Feriep.                       866 
         5412 Arb.giv.avg.pål. feriep. (tilb.ført) -                 2 054 
         5430 Premie pensjonsordning                184 542               169 761            199 591 
         5810 Opplæring/kurs                105 000                 70 333            162 500 
         5850 Refundert lønn tilsynsvakt -          180 000 
         5990 Gave til ansatte, fradragsberettiget                 29 379 
         5990 Sosiale kostnader, pizzakveld                   57 000                 30 343              97 100 
         5991 Gaver, blomster                     5 000                 11 073 
      Lønnskostnad             6 797 215            5 747 844         5 944 356 
      Avskrivning varige driftsmidler og immatrielle eiendeler
         6000 Avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom                   41 700                 41 700              31 000 
         6010 Avskrivning på transportmidler                     6 000                   6 000 
         6017 Avskrivning på inventar                     4 000                   4 000                 4 000 
      Avskrivning varige driftsmidler og immatrielle eiendeler                   51 700                 51 700              35 000 
      Annen driftskostnad
         6290 Annet brensel                   25 000                 26 367 
         6300 Leie bane                182 000               132 519            178 000 
         6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.                     5 000                 5 000 
         6360 Renhold                150 000               144 058            150 000 
         6430 Leie andre kontormaskiner                     6 000                   8 623                 1 000 
         6440 Leie transportmidler                            -   
         6490 Annen leiekostnad                            -                   23 740 
         6540 Inventar                     5 000                 16 042              20 000 
         6545 Ballbinge                     6 000                   5 884              15 000 
         6546 Brakker(tilhører fotballgruppen).                   60 000                 57 754              60 000 
         6550 Driftsmateriale                   40 000                 67 084            155 000 



         6551 Datautstyr (hardware)                   15 000                 39 514              30 000 
         6560 Rekvisita                   10 000                 10 406              15 000 
         6570 Arbeidsklær og verneutstyr                   35 000                 39 623 
         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger                   30 000                 28 014              20 000 
         6620 Reparasjon og vedlikehold                130 000               158 139              70 000 
         6701 Honorar revisjon                   55 000                 52 311              45 000 
         6705 Honorar regnskap                280 000               319 360            345 000 
         6745 Trener honorar konsulent                            -              582 450 
         6790 Annen fremmed tjeneste                   60 000               235 132 
         6810 Data/EDB-kostnad                   78 000                 91 418              65 800 
         6820 Katalog                   25 000                 24 499              25 000 
         6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.                            -                     2 104 
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.                     7 000                   1 292 
         6890 Annen kontorkostnad                   55 000                 89 662              45 000 
         6900 Mobiltelefon/Bredbånd/internett                   44 748                 29 250              53 500 
         6925 TV-abonnement                            -                   3 500 
         6990 Momskompensasjon -          550 000 
         7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig                   13 000                 10 648              15 000 
         7105 Øreavrunding              10 000 
         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig                   30 000                 38 948              15 000 
         7145 Parkering/bom                            -                   5 000 
         7190 Annen kostnadsgodtgjørelse                            -                         300 
         7320 Reklamekostnad                            -   
         7400 Kontingenter/årsavgifter, fradragsberettiget                   35 500                 21 318              12 500 
         7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget                            -                         285 
         7430 Gaver, ikke fradragsberettiget                     5 000                 4 000 
         7500 Forsikringspremie                   25 000                 22 946              28 000 
         7700 Møtekostnader                   10 000                   4 098              39 000 
         7740 Øredifferanser                            -   -                         8 
         7770 Bank og kortgebyrer                   30 100                 38 443              35 000 
         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget                            -                     8 650 
      Annen driftskostnad             1 452 348            1 748 423         1 497 750 
   Driftskostnader           10 063 923            9 155 454         9 154 806 
Driftsresultat -                84 274 -             884 798 -          202 970 

Totale inntekter 10 148 197-      
Totale kostnader 10 063 923      
Resultat 84 274-              

Noter:
- Fotballgruppen budsjetterer med mindre inntekt i 2021 grunnet betydelig positivt resultat
i 2020 og usikkerhet knyttet til turneringer i 2021.

- Det føres et tap pålydende kr. 110.000 på kto. 4201 avd. Bandy ettersom dette er 
oppsparte midler fra overskudd 2019.


