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Side 2

Føyka - Asker Skiklubb

Mail sendt alle medlemmene 13. februar 2019
Meldingen lagt ut på klubbens hjemmeside 11. februar 2019

Årsmøte onsdag 27. mars 2019
Merk datoen i kalenderen!
Velkommen til årsmøte i Asker Skiklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars 2019 kl. 18.00 i Store Sal, Skiklubbens klubbhus på Føyka.
Innkallingen er sendt alle medlemmene i Asker Skiklubb pr e-post, og lagt ut på klubbens
hjemmeside www.asker-skiklubb.no.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt Asker Skiklubb v/Eva Sunde Scheel –
eva.sunde.scheel@asker-skiklubb.no – senest 13. mars 2019.
Saksliste og saksdokumenter legges ut på nettsiden til Asker Skiklubb senest en uke før
årsmøtet.
Vi minner om at for å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten.
Vel møtt til årsmøtet!
Asker, 11. februar 2019
Asker Skiklubb
v/Styret
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Dagsorden til ordinært årsmøte

Onsdag 27. mars 2019 kl. 18.00, Store Sal, Føyka
01.
1.
2.
3.

Presentasjon av «gledesklipp» fra klubben 2018/2019
Godkjennelse av de stemmeberettigede
Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden
Valg av:
Dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.

Behandle årsberetningene i Asker Skiklubb
• Styrets årsberetning 2018
• Gruppenes årsberetninger 2018 – se klubbavisen 02/19
5. Behandle Asker Skiklubbs total-regnskap for 2018 i revidert stand.
6.

Innkomne saker og forslag:
6a) Føyka – Drengsrud
6a)-0 Notat/orientering til Årsmøtet:
- Forhandlingsprosessen vedr. Føyka-Drengsrud.
6a)-1 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Sigmund Nylund
6a)-2 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Flere
6a)-3 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Morten Muller
6a)-4 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Nils H. Flaaten
6a)-5 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Unn Orstein
6a)-6 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Frode Lerstein
6b) Utrede ny styringsstruktur i klubben innmeldt ved Didrik von Hafenbrädl
6c) Asker Skiklubb – Asker Fotball

7.
8.
9.
10.

Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2020
Behandle Asker Skiklubbs totale budsjett - herunder gruppenes budsjetter 2019
Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Engasjere statsautorisert revisor

11. Valg:
Valgkomitèen legger frem sin innstilling:
1. Leder og nestleder
2. 6 styremedlemmer og 1 varamedlem
3. Innstilling til valg fra gruppenes årlige møter
4. Medlemmer til Asker Skiklubbs Råds arbeidsutvalg
5. Kontrollkomité med leder, medlem og to varamedlemmer.
6. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
7. Styrets innstilling til valgkomitè for 2020
*********
Underveis i møtet vil det bli bevertning og utdeling av klubbens utmerkelser.
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FORRETNINGSORDEN:

1.

Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.

2.

Protokollen føres av den valgte sekretæren.

3.

Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

4.

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3
min. andre gang og 2 min. tredje gang.

5.

Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.

6.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

7.

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at
strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

8.

Alle vedtak avgjøres flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller
ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

9.

I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak
med antall stemmer for og imot.
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Årsberetning
Asker Skiklubb
2018
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Fokusklipp fra 2018:
• Styret gleder seg over den store aktiviteten i gruppene – fra alt som foregår i forbindelse
med den daglige driften til arrangementer og resultater. Her er det mange ildsjeler og flotte
utøvere.
• Alle gruppene i Asker Skiklubb har sunn økonomi og god økonomikontroll.
o Gruppene og hovedstyret benytter Vipps – kontanter «ut».
• «Skiklubbens dag» ble arrangert for fjerde gang - også denne gangen med godt vær og godt
fremmøte. Den gode erfaringen med arrangementet førte til at Skiklubbens dag i 2018 ble
vedtatt å være et fast årlig arrangement i årene som kommer. En slik dag gir muligheter for
å vise frem hele klubbens bredde for eksisterende og nye medlemmer. Administrasjonen og
gruppene nedlegger flott innsats i gjennomføringen av arrangementet.
• Våren 2017 åpnet ny kunstgressbane på Føyka. Banen har vært svært flittig benyttet til både
trening og kamper.
• Sommeren 2018 ble det lagt nytt kunstgress på fotballstadion.
• Høsten 2018 ble lys montert slik at banen nå også kan benyttes på mørke høstkvelder. Det
er søkt både om spillemidler og momskompensasjon til inndekning av kostnadene. Mest
gledelig var imidlertid kronerullingen som gav kr. 150.000 til prosjektet. Spesielt vil
klubben takke en svært gavmild giver som vil være anonym.
• Lys er også montert på hele rulleskiløypa og ellers på anlegget.
• Som ellers benyttes anleggene på Føyka fra tidlig til sent både av medlemmene i klubben og
av andre.
• Grøntanlegget har fått en ansiktsløftning – busker og trær er tatt, skråningen renset og
klippet, Askerparken, hoppbakkene, rulleskiløypa osv. – alt har vært holdt i meget god
orden. Vi takker pensjonist Bjørn Tangnes og driftsavdelingen for god jobb.
• Våren 2018 gjenåpnet kiosken i klubbhuset.
• Asker Skiklubb Fotball barn og ungdom (pluss old boys) er i etableringsfasen.
• Årsmøtet 2018 vedtok å gi Asker Skiklubb v/Styret fullmakt til å gå i forhandlinger om
Føyka og Drengsrud m.v. med Asker kommune. Resultatet av forhandlingene forelå ikke
ved utløpet av 2018.
• Vi har etter anbud inngått avtale med Asker kommune om stell av kommunens areal på
Føykaområdet (Askerparken).
• Vi har sammen med klubbene i Asker (som selv eier grunn) inngått avtale med kommunen
om tilskudd til «fotballflatene».
• Økonomihåndbok i ASK er lagt ut på nettet og gjennomgått på fellesmøte 16. april 2018
• Det har vært arbeidet med implementeringen av ny personvernsforordning (GDPR).
• Klubben ble våren 2018 varslet om at vi hadde en ansatt trener som var tidligere domfelt for
en alvorlig hendelse som gjorde han uskikket til å være trener. Saken ble undersøkt,
treneren umiddelbart sagt opp og saken ble meldt til politiet. Det viste seg at personen
hadde levert gyldig politiattest – sannsynligvis forfalsket. Klubben følger rutinene for
politiattest, men har hatt enda sterkere fokus på dette etter denne saken.
• Klubben har i 2018 inngått samarbeid med langrennslaget Team Norconsult som leverer god
positiv omtale, synlighet og sportslige resultater for Asker Skiklubb.
1.
Styret
Styret valgt på årsmøtet 31. mars 2018:
Formann
Didrik von Hafenbrädl
Nestformann
Kristian Kalager
Styremedlem
Øivind Gultvedt
Styremedlem
Edel Sofie Nilsen
Styremedlem
Mads Lyngen
Årsmøte ASK 2019
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Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Olav Andenæs
Helga Brun
Ingvild Tandberg
Stian Solberg

Det har i 2018 vært avholdt 12 styremøter og behandlet 102 saker. I tillegg har det vært
avholdt 4 sportsstyremøter og 1 årsmøte. 19. juni ble klubbens stipend delt ut. I den anledning
fortalte Halvor Egner Granerud fra sin egen toppidrettssatsing.
Av saker som Asker Skiklubbs styre har behandlet i 2018 nevnes følgende:
• Årsmøtet 2018 godkjente styrets forslag til å inngå forhandlinger med Asker kommune om
en eventuell flytting av Skiklubben fra Føyka til Drengsrud. Styret har oppnevnte et
forhandlingsutvalg til å forestå forhandlingene som redegjort for i Årsmøtet for 2017
Forhandlingen startet i mai 2018 og vil strekke seg et godt stykke inn i 2019.
Administrasjonen har spesielt vært involvert i utarbeidelsen av en mulighetsstudie for
området på Drengsrud, utarbeidelsen av presentasjonene som viser mulighetene på Føyka
m.v. Se eget avsnitt i årsberetningen om prosessen.
• Styret har fulgt opp årsmøtevedtak om at momskompensasjon skulle tilfalle grupper og
klubbadministrasjon sentralt etter den andel hver enkelt økonomi bidro med til
søknadsgrunnlaget og videre at klubbens administrasjon sto fritt til å vurdere hvorledes
inntektsendringen skulle finansieres/inndekkes. Styret har fulgt opp og godkjent en modell
hvor det også fordeles en kostnad basert på antall transaksjoner i regnskapssystemet. Styret
vil orientere om saken på årsmøtet for 2018.
• Asker Skiklubbs fotballgruppa har til nå kun hatt barn opp til 13 år tilknyttet sin aktivitet.
Fra 2019 er det inngått et samarbeide mellom de fleste fotballklubbene i Asker og Asker
Fotball hvoretter klubbene skal opprettholde et godt breddetilbud, mens Asker Fotball skal
ivareta toppsatsingen for kommunen. Det betyr at Asker Skiklubb Fotball – barn og
ungdom utvider sitt breddetilbud til også å gjelde ungdom (og old boys). Styret har gitt
støtte til denne beslutningen.
• Styret har også for 2018 hatt gleden av å dele ut Asker Skiklubbs talent- og
toppidrettsstipend til klubbens lovende utøvere.
• Asker Skiklubb har deltatt aktivt på kommunens idrettspolitiske arenaer. Spesielt nevner vi
den såkalte «eie/leie» saken. Fotballflater som eies av klubbene, får et tilskudd til drift.
Mens man ble invitert til å gi anbud for områder som Asker kommune eier, men som
tidligere var inkludert i et samlet driftstilskudd. ASK «vant» anbudsrunden.
• ASK har fulgt opp aktivitet i Asker Idrettsråd og i Asker kommune spesielt v/ Natur og
Idrett, Formannskap og Kommunestyret.
• Klubben opprettholder god kontakt med Akershus Idrettskrets.
• Klubben ble høsten 2018 kontaktet av Asker kommune om muligheten for midlertidig
oppstart av Norges Toppidrettsgymnas, Ungdom, på Føyka. Enighet ble raskt oppnådd
mellom klubben og NTG-U, men kommunen kom etter hvert med krav om full søknad til
Plan og Bygg med referanse til områdereguleringen for Føyka. Dette stoppet prosjektet
både fordi det ville bli en omfattende, kostbar, usikker og tidkrevende prosess, og fordi
NTG-U var avhengig av en rask prosess for å rekke oppstart høsten 2019.
2.
Visjon for Asker Skiklubb
Et helt liv med idrettsglede!
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3.
•
•
•
•

Hovedmål i Virksomhetsplanen.
Synlig i idretts-Norge – 6022 medlemmer i 2022
Det skal være gøy å være med!
Det skal være enkelt å være med!
Det skal synes hva vi driver med!

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 våre nettsider.
4.
Asker Skiklubbs grupper og komiteer
Gruppeledere:
Alpint:
Einar Unhjem Johansen
Bandy:
Cathrine Os
Barneidrett:
Oddvar Schjøtt-Høiholt
Fotball:
Michael Riis-Jacobsen
AFK
Reidun Hansen
Friidrett:
Eirik Annexstad
Hopp:
Eirik Jørgensen
Håndball:
Marianne Haga Valen-Sendstad
Kajakk:
Rune Aaby
Langrenn:
Live Korsvoll
Orientering:
Haakon Dolven
Skiskyting:
Håvard Kværnerud
Idrett for Alle:
SalVILL v/Toril Haug, ALLIdrett v/flere,
Dametrim v/Annette Røsaker m.fl. og
Herretrim v/Arild Andenæs
Volleyball:
Svein Steffensen
Turløp:
Bernt Sagård
Freestyle
Karl Moriggi
Øvrige utvalg
Karagruppa:

Truls Hanevold

Komiteer:
Valgkomité:

Tone Marianne Rosvoll, Steinar Bustad, Odd Terje Lyngen

Rådet:

Per Oddvar Hagen, Inger Gjul Dale, Thomas Framnes, Runa Kildal,
Vegard Olderheim, Sigmund Nylund, Grete Hjermstad, Sigurd
Øvergaard, Terje Holth

Kontrollkomité:

Ole Mjelde, Einar Henriksen, Randi H. Evjen, Margrete Engzelius

Revisor:

BDO AS

AL Vestlia:

Bjørn Tangnes, formann

Klubbavis/Internett: Svein Granerud (ans.red)
Årsmøte ASK 2019
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Vester-Gyllen:

Svein Granerud (rennleder), Bjørn Tangnes, Arild Andenæs, Sigmund
Nylund, Espen Jahren, Rune Singstad, Steinar Bustad, Rolf-Egil Larsen,
Jørn Bue Olsen

Premie/fotosamling: Jon Stenseng
Forhandlingsutvalg for Føyka - Drengsrud:
Halvard Kverne (leder), Vegard Olderheim, Tor Hannibal Fossum, May
Christoffersen, Kari Nilsen, Olav Andenæs
Forbund, idrettsråd og krets:
Norges Friidrettsforbund:
Espen Jahren medlem Forbundets Dommerutvalg
Akershus Idrettskrets:
Bjørn Tangnes styremedlem i kretsen. Espen Jahren er
styremedlem i idrettsutvalget i idrettskretsen
Asker Idrettsråd årsmøte:
Terje Holth er styremedlem og Live Korsvold er varamedlem i
AIR.
Asker Idrettsråd (AIR)
ASK og AIR har tett og god kontakt om mange saker.
Asker Idrettsråd - Idrettskonferansen og Hederskveld.: ASK var representert ved Didrik von Hafenbrädl. Svein
Granerud, Stein Ervik, Reidun Hansen, Eva Sunde Scheel samt
nominerte utøvere med familie.
Asker kommune:
Asker Skiklubb deltar på ulike møter i regi av
Asker kommune.
Akershus Idrettskrets:
Representant fra ASK til årsmøtet var Didrik von Hafenbrädl.
Eva Sunde Scheel var tilstede på møte om moderniseringsprosess
i NIF sammen med Bjørn Tangnes. Skiklubben deltar på ulike
kurs, bl.a. økonomikurs, styrelederkurs, kurs for ungdom

4.1
Asker Skiklubbs medlemstall
Pr. 31/12 2018, hadde Asker Skiklubb – 4404 registrerte medlemmer, inkludert 136 livstids
medlemmer. Antall betalende medlemmer er omtrent på samme nivå som tidligere.
Oversikt aktive i gruppene pr 31.12.2018:
2018
Alpin
143
Bandy
32
Idrettskoler/Barneidrett
388
Barnefotballen
861
AFK
256
Freestyle
92
Friidrett
252
Hopp
39
Kombinert
Håndball
439
Håndball Beach
107
Kajakk
592
Langrenn
295
Turløp
76
Årsmøte ASK 2019

2017
146
31
358
918
297
41
239
34

2016
124
23
443
1117
317

2015
127
33
372
1021
255

524

227
35
12
520

205
42
19
558

611
293
77

604
343
81

651
314
103
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Orientering
Skiorientering
Skiskyting
Idrett for Alle
Volleyball
Kara

283
17
93
104
135
107

276
20
98
149
139
110

274
20
98
145
142
111

276
27
95
128
141
112

4.2
Ledere og trenere
Gruppene i Asker Skiklubb legger ned et betydelig antall dugnadstimer for å opprettholde det
gode tilbudet til Askers befolkning/klubbens medlemmer. Styret i Asker Skiklubb takker alle
og enhver for den jobben som blir utført.
5.
Økonomi / regnskap
Asker Skiklubbs resultat for 2018 viser positivt resultat som også er en del bedre enn Årsmøtets
vedtatte budsjett for 2018.
Et spesielt forhold å minne om er kostnader og gjeld knyttet til investeringer og oppgradering
av fotballstadion i 2011 i forbindelse med Asker Fotballs opprykk til daværende Adecco-liga.
Bakgrunn og detaljer er mer utførlig redegjort for i 2 foregående års beretninger/årsmøter.
Klubbens investering på MNOK 9 ble i 2011 forskuttert av Asker kommune og i avtalen med
kommunen forutsettes 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.
Summen av påløpte renter og avskrivninger belaster klubbens resultat med kr. 1.170.000 i
kostnader hvert år i 10 år frem til 2021. Gjeld inkludert påløpte kostnader er per 31.12.18
akkumulert til MNOK 11,25.Beløpene påvirker hhv. Skiklubbens regnskap og balanse i stor
negativ retning som til tross for dette er godt positive.
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. Likviditeten er meget god og
ytterligere forbedret i 2018.
På denne bakgrunn vurderer styret at resultatet for 2018 er tilfredsstillende og at økonomien i
Asker Skiklubb er god. Foreslått budsjett for 2019 kan dermed trygt legges opp med et
vesentlig negativt resultat som følge av en større kostnad som vil følge av et nødvendig større
vedlikehold av klubbhus som ble igangsatt på nyåret.
•
•
•

Styret mener at årsregnskapet gir et forsiktig og rettvisende bilde av Skiklubbens
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Styret er ikke kjent med andre forhold i 2018 som påvirker årsregnskapet for 2018 enn
de omtalt i avsnittene over under kapittel 5.
Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 2018 i samsvar med
Regnskapslovens §3-3. Styret bekrefter at forutsetningen til fortsatt drift er tilstede.

5.1.
Sponsorer og samarbeidspartnere
Asker Skiklubb har i 2018 hatt følgende hovedsamarbeidspartnere:
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Side 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DnB
Skagahøgdi
G-Sport Asker
SWIX
Q-Park
Asker Bilutleie
Kiwi
Ditt Kontor
Glitre Energi
Wright Trafikkskole
Interoptik
Bjørknes Privatskole
Skaaret Landskap
Asker og Bærum
brannvesen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maxbo
SATS Elixia
Umbro/Mizuno/ScanTrade
Madshus
ECO1
Explendo
Handelsbanken
Dønn Ærlig Catering & Conditori
Lisa Syltetøy
Veidekke
Egon Restaurant, Asker
Franzefoss Gjenvinning
Norconsult

I tillegg har mange samarbeidspartnere bidratt direkte i gruppene. Asker Skiklubb vil takke
sine hovedsamarbeidspartnere for støtten og det gode samarbeidet i 2018.
6.
Informasjon og kommunikasjon
Sportsstyremøter
Disse møtene er en viktig arena for informasjon og dialog mellom styret/administrasjonen og
gruppene. Arenaen er verdifull for klubben og man ønsker 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 2018. Avisen er et viktig medium for informasjon til medlemmene,
samarbeidspartnere, kretser, forbund, kommunens administrasjon og politikerne m.fl.
7.
Anlegg
Vi er opptatt av å holde Føyka-området i god stand. Vi ønsker et så levende og tidsriktig
anlegg som mulig inntil en eventuell flytting og har derfor gjort en del oppgraderinger også i
2018:
•
•
•
•
•

Sommeren 2018 fikk kunstgresset nytt dekke, området rundt ble oppgradert m.v.
Den nye kunstgressbanen (tidligere grusbanen) har fått lysanlegg
Rulleskiløypa har fått oppgradert lysanlegget
Også andre områder på Føyka har fått oppgradert lyset
Gjensidigestiftelsen gav oss kr. 200.000 til ny snøscooter slik at vi nå kan lage skiløyper på
anlegget.
• Det har vært gjort mye for å rense skråningene, trær er kappet, busker fjernet, en joggeløype
delvis opparbeidet m.v.
Generelt vedlikehold av hele anlegget.
7.1.

Andre anlegg:
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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 2018 fungert bra. Vestlia gir et godt
tilbud både sommer og vinterstid til klubbens medlemmer og andre. Det er utført diverse
vedlikeholdsarbeider. Hytta ble brukt 117 døgn i 2018 hvorav klubbens grupper stod for 33
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.
Høsten 2018 tente noen på det nye kunstgressdekket og forårsaket skade. Reparasjonen ble
dekket av forsikringsselskapet.
8.
Idrett i Asker Skiklubb
På sportsstyremøtene har vi en gjennomgang av «hva som skjer» i gruppene. Referatene ligger
på hjemmesiden og her kan man følge gruppene gjennom året.
I langrennsgruppen har noen utøvere fått tilbud om å bli med i Team NorConsult som Asker
Skiklubb i 2018 har inngått samarbeid med. Teamet ledes av trener Ola Kvisle. Dette er et
tilbud til de som virkelig satser på sin idrett og klubben har valgt å støtte teamet. Det er stor
aktivitet og mange gode sportslige resultater. Det vises her til egne rapporter fra gruppene.
For første gang arrangerte Asker Idrettsråd sammen med idrettsrådene i Røyken og Hurum en
idrettsgalla. Den fant sted i Teglen Kulturhus, Spikkestad, 23. november 2018. Asker
Skiklubb tok følgende priser:
Beste toppidrettsprestasjon, kvinner
Kristin Anna Lysdahl, Asker SK, alpint
Beste toppidrettsprestasjon, menn
Harald Østberg Amundsen, Asker SK, langrenn
Talentprisen
Sander Arntzen, Asker SK, orientering
Hederspriser
«Tøffest uten Fluor» ved Torbjørn Hundere, Vegard Kvisle og Henrik Pay
Videre var klubben innstilt til:
Trenerprisen, arrangørprisen og gledessprederprisen.
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.
8.1. Idrettslig representasjon:
Asker Skiklubb har i 2018 hatt 28 utøvere som har representert Norge i ni forskjellige idretter:
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Alpint:

Friidrett:
Hopp:
Kajakk:
Langrenn:

Orientering:
Skiorientering:
Skiskyting:
Sandvolleyball:

Kristin Lysdahl, Jesper Wembstad, Eirik Kveno, Inni Wembstad, Kristian
August Bjordal, Andreas Unhjem-Smith, Josephine Bondi Grys og
Hermann Barman-Jenssen
Christine Næss og Betty Rosvoll
Tom Hilde og Halvor Egner Granerud
Jo Sondre Solhaug, Marte Eirin Solhaug, og Mathias Svoren
Hedda Østberg Amundsen, Anne Siri Lervik, Sindre Sætre Hammerlund,
Harald Østberg Amundsen, Erland Kvisle, Eirik Asdøl, Emil Wiik, Maks
Zechel og Ryan Jackson.
Sander Arntzen, Henrik Aas, Tilla Hennum, Synne Strand og Lotte
Marcussen (Danmark)
Henrik Aas, Per Wisløff, Tilla Hennum, Synne Strand, Anna Gravir, Lotte
Marcussen.
Kaia Wøien Nicolaisen og Rikke Hald Andersen
Victoria Faye Kjølberg, Håvard Nybråten, Ole Jacob Halgunset, Eirik
Molland.

Verdensmestere:
2018:
Harald Østberg Amundsen, langrenn, 20 km duathlon, junior
2018: Harald Østberg Amundsen, langrenn, stafett, junior
Europamestere:
2018
Nordisk mester:
2018:

Sander Arntzen, orientering, U18

Ole Jacob Halgunset, Volleyball, U17
Eirik Molland, Volleyball, U17

Norgesmesterskap 2018:
Synne Strand,
Erland Kvisle,
Henrik Fredriksen Aas,
Victoria Faye Kjølberg,
Sander Arntzen,
Christine Næss,
Sander Arntzen,
Olav Aukan Stenersen,
Lotte Jauhojärvi Markussen
Sander Arntzen,

skiorientering, langdistanse, junior
langrenn, 15 km fristil, U23
orientering, sprint, yngre junior
sandvolleyball, senior
orientering, ultralangdistanse, yngre junior
friidrett, 3000 meter, U20
orientering, langdistanse, yngre junior
skiskyting, M17, fellesstart rulleski
orientering, Natt, yngre junior
orientering, Natt, yngre junior

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 gruppene, lønnskjøring og
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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
gruppene 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 løpende med aktiviteter knyttet til nåværende sponsorer og nye sponsorer.
Styret mener at arbeidsmiljøet i idrettslaget er tilfredsstillende. Det har ikke vært større skader
eller ulykker i 2018. 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. Den
nye kunstgressbanen på «grusbanen» har kork som fyllstoff.
9.1
Prosjekt eierskap – idrettsklubber som eiere av kunstgressbaner, fotballbaner
• Den såkalte «eie/leie saken» har vært gjenstand for diskusjon mellom kommunen, AIR og
klubbene de siste 4 årene. Bakgrunnen er et ønske fra Asker kommune om å likebehandle
alle idrettslagene i forbindelse med tilskudd og å forholde seg til EØS-regler for offentlige
anskaffelser.
• Det nye regelverket gjelder nå kun for kunstgressbaner. Det er utarbeidet nøkkeltallsatser
for de ulike banene og klubbene vil få utbetalt i henhold til disse tallene.
• For ASK vil det bety at vår tidligere driftsavtale utgår.
• Vi vil ikke lenger motta noe tilskudd for å holde Føyka åpen for bruk også for uorganisert
idrett.
• Alle kostnadene forbundet med anlegget på Føyka minus tilskudd til «fotballflater», belastes
klubben.
• For å tilfredsstille regelverket må klubbene inngå avtale med Asker kommune om
overtagelse av kunstgressdekket og leie av grunnen. Avtale om dette er inngått.
• Skiklubben har akseptert (som de fleste andre klubbene i Asker) og mottar nå tilskudd fra
Asker kommune til drift av «fotballflater». Beløpet er noe lavere enn tilskuddet vi tidligere
hadde avtale om som også skulle dekke øvrige anlegg.
• Klubben får i dag ikke tilskudd fra Asker kommune til «øvrige anlegg». Øvrige anlegg
holdes åpne for både medlemmer og ikke medlemmer bekostet og driftet av Asker Skiklubb.
• Asker Skiklubb har imidlertid fått tilslag på anbud om vedlikehold av Asker kommunes
eiendom på Føyka. Avtalen gjelder for 2 år med opsjon på ytterligere 2 år.
9.2
Alliansesamarbeidet
Asker Skiklubb er et allianseidrettslag i allianse med idrettslaget Asker Fotball (AF).
Samarbeidet har tidligere vært regulert i bl.a. en allianseavtale datert/revidert 2000/mai 2005.
Asker Skiklubb har fra 2016 sagt opp allianseavtalen med AF. Klubbene har forhandlet om ny
avtale også i 2018. Asker Skiklubb oversendte sitt siste og endelige forslag til avtale for
signering innen utløpet av 2018. Asker Fotball har ikke signert. Vi må derfor konkludere med
at vi heller ikke i 2018 har oppnådd enighet om ny avtale eller oppgjør knyttet til gammel
avtale. Asker Skiklubb og Asker Fotball er fortsatt i idrettsallianse, men alliansen reguleres nå
ihht til NIFs ufravikelige lovnorm for allianseidrettslag slik det også er nedfelt i Asker
Skiklubbs lov.
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10.
Føyka Drengsrud
Årsmøtet for 2017 godkjente i mars 2018 styrets forslag om å gå i forhandlinger med Asker
kommune om evt salg av Føyka og flytting til Drengsrud som hovedbase. Asker Skiklubbs
forhandlinger er organisert gjennom et styrenedsatt forhandlingsutvalg og mandat.
Forhandlingene som er unntatt offentligheten startet i mai 2018 og vil pågå et godt stykke inn i
2019. Det vil derfor neppe bli fremlagt noe forslag til avtale med Asker kommune til ordinært
årsmøte for 2018, men evt ekstraordinære årsmøter på et senere tidspunkt.
Til grunn for forhandlingsgruppens arbeid gir mandatet målsetninger om:
• Etablering og eierskap til et moderne og funksjonelt idrettsanlegg på Drengsrud.
• Oppføring av et nytt klubbhus med tidsmessige funksjoner for det nye anlegget.
• Tilgang til området definert som "Kollen" på Drengsrud som friområde.
• Eierskap til område for fotballstadion på Føyka med muligheter for utvikling.
• Sikre Asker Skiklubb en bærekraftig egenkapital i årene fremover.
• Framdrift i Asker kommunes planer om idrettshall ved Borgen skole.
• Eksklusiv tilgang til nye arenaer/baner andre steder i Asker.
Prosessen har pågått i en årrekke, men de siste årene har det vært vesentlig utvikling hvor
områdereguleringsplaner for både Føyka/Elvely (2017) og Drengsrud idrettspark mv (2017) og
«Kollen» (2019) er vedtatt av kommunestyret i Asker.
Styret vil evt innkalle til ekstraordinære årsmøter i 2019 når det foreligger et ferdigforhandlet
forslag til avtale som det styret vil anbefale for klubbens årsmøte.
11.
Slutning
Forhandlingene med Asker kommune vedrørende Føyka og Drengsrud er en stor og viktige sak
for klubben. Forhandlingene ble ikke sluttført i 2018 og prosessen vil pågå utover i 2019. Vi vil
takke alle i klubb, forhandlingsutvalg og administrasjon som bidrar for klubben i denne
sammenheng.
Asker Skiklubb har vært tydelige på hva som er klubbens overordnede behov i fremtiden ved
en eventuell flytting, men arbeid og mengden detaljer er omfattende. Det vil fortsatt være
behov for mye konsentrert arbeid for klubben også i 2019.
Vi ønsker å utvikle klubben, våre anlegg og styrke våre verdier. Klubbens suksess måles i
idrettsaktivitet som krever tilgang til anlegg. Vi har alle et stort hjerte for klubben, vårt
samfunnsoppdrag for idrettsglede, helse og fellesskap. Idrett er av stor betydning for den
enkeltes tilhørighet, fellesskap, kommune og næringsliv. Idretten i Asker trenger flere
idrettsanlegg hvor barn og unge kan utfolde seg. Det er også viktig å ivareta utviklingen av
friarealer til allmenn aktivitet og glede. Vår aktivitet er til dels svært avhengig av
anleggssituasjonen særlig i og rundt Asker sentrum, og vi er fokuserte på hvordan vi også
ivaretar egne eksisterende anlegg. Vi ser at klubbens og kommunal investering i anlegg gir
effekt i mer idrett. Vi håper kommunen opprettholder sitt fokus på utvikling av anlegg i Asker.
Våre aktiviteter er i hovedsak basert på 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. Klubb og kommune må legge forholdene til rette slik at frivillig
arbeid fortsatt blir verdsatt og enklere.
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Vi ser at klubbutvikling bidrar til resultater. Anleggsutvikling er viktig for økt aktivitet. Klubbog anleggsutvikling er sentrale punkt også for bedre folkehelse. Vi har i 2018 videreført
arbeidet med å utvikle Føyka slik at anlegget bedre dekker våre aktivitetsbehov. Det er gledelig
at vi i 2018 har fått på plass ny miljøvennlig og bedre LED belysning på baner, rulleskiløype og
hoppbakker på Føyka for utvidet og bedre brukstid. Volleyballbaner og beach håndballbaner
var fortsatt godt besøkt gjennom 2018. Stor innsats gjøres på mange plan i klubben for å skape
et levende idrettsmiljø i Asker Skiklubb.
Vår administrasjon har nedlagt stor arbeidsinnsats også i 2018 og er en stor og verdsatt ressurs
for klubben. God administrasjon er i dag helt nødvendig for å kunne drive et stort idrettslag.
Tusen takk for innsatsen 2018.
Asker, 14. mars 2019
I styret for Asker Skiklubb
__________________
Didrik von Hafenbrädl
Formann
(Sign)

____________________
Kristian Kalager
Nestformann
(Sign)

____________________
Helga Brun
(Sign)

___________________
Øivind Gultvedt
(Sign)

____________________
Mads Lyngen

___________________
Ingvild Tandberg
(Sign)

____________________
Olav Andenæs
(Sign)

__________________
Edel Sofie Nilsen
(Sign)

(til 10/3, flyttet fra Asker)

__________________
Stian Solberg
Varamedlem
(Sign)

Eva Sunde Scheel
daglig leder
(Sign)
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Sak 5)

Sak 6)

Regnskap med noter

Vedlegg 1

• Økonomi oversikt alle grupper pr. 31.12.2018
• Asker Skiklubbs totale regnskap med noter pr. 31.12. 2018
• Hovedstyrets regnskap med noter pr. 31.12.2018

Behandle forslag og saker

Vedlegg 2

6a)

Føyka – Drengsrud
6a)-0 Notat/orientering fra styret vedr
«Forhandlingsprosessen vedr. Føyka-Drengsrud»
6a)-1 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Sigmund Nylund
6a)-2 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Flere
6a)-3 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Morten Muller
6a)-4 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Nils H. Flaaten
6a)-5 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Unn Orstein
6a)-6 Føyka – Drengsrud sak innmeldt ved Frode Lerstein

6b)

Utrede ny styringsstruktur i klubben innmeldt ved Didrik von Hafenbrädl

6c)

Asker Skiklubb – Asker Fotball

Sak 7)

Fastsettelse av medlemskontingent

Vedlegg 3

Styret anbefaler Årsmøtet at årskontingenten fra og med 2020 er uendret.

Sak 8)

Budsjett 2019
•
•
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Vedlegg 4

Asker Skiklubbs totale budsjett 2019
Budsjett HS 2019
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Sak 9)

Behandle Asker Skiklubbs organisasjonsplan

Vedlegg 5

Sak 10)

Engasjere statsautorisert revisor

Vedlegg 6

Sak 11)

Valg

Vedlegg 7

Valgkomitèen legger frem sin innstilling:
•
•
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Gruppene, Styret, Rådet, Kontrollkomiteen
Styrets innstilling til valgkomitè for 2020
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