Vedlegg 2
Sak 6d)
Forslag til årsmøte i Asker Skiklubb 17. juni 2020
Fra Unn Orstein
6d)

Hovedstyret bør lage en bedre årsrapport neste år med en bedre struktur og en bedre
formidling av økonomisk status

Hovedstyrets innstilling til vedtak:
«Hovedstyret mener at «Årsberetning, Asker Skiklubb v/hovedstyret» er bra slik den
foreligger. Eventuelle endringer vurderes ved utarbeidelse av neste års beretning.»
Begrunnelse:
Årsrapporten trenger en bedre struktur og et avsnitt som tydeliggjør Hovedstyrets bidrag - som
ikke blandes sammen med mange andre gode resultater fra gruppene og administrasjonen.
Gruppene bør involveres for å sikre kvalitetssikring av tema som involverer gruppene og sikre at
alle har hatt mulighet til å bidra med det som var spesielt det året og bør nevnes i hovedrapporten.
Driftsresultat, gjeld og bankinnskudd bør formidles på en bedre måte. Hovedstyret bør ta
ansvar for formuleringene av gamle noter som burde ha vært revidert.
Det har vært vanskelig å få gjennomslag for forbedringer i 2019 rapporten.
Vedlagt er et eksempel som oppsummerer årets regnskap og budsjett forelagt styret for
signering i mars 2020 og med forklaringer utarbeidet av Unn Orstein (som styremedlem).
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Note 1)
Avskrivninger
Skiklubben har i mange år bare framstilt resultatet etter avskrivning på årsmøtene med et
stort, detaljert regneark på skjermen. Regnskapene har vært krevende for å forstå.
De viktigste tallene bør hentes ut for å få overblikket.
Forståelsen har vært vanskeligjort ved at avskrivningen og rentekostnaden for
garderobebygget/tribuner er spesielt store med 0,9 millioner kr for avskrivning og 0,27 millioner

kroner i renter/år. Anlegget blir ferdig avskrevet i 2021. Gjelden inklusiv renter er nå på 11,3
millioner kr til Asker kommune. Gjelden kan nedbetales med en avgrenset tomt, se Note 2.

Note 2)
Fotballstadion - kunstgress/garderobe og tribune – avtalen med kommunen
Asker kommune har en avtale med Asker Skiklubb (datert 07.03.2011 og signert 14.06.2011),
hvor gjeld kan nedbetales ved arealoverføring av et begrenset område i sørvest for ny
veiadkomst og for tekniske anlegg (1 – 1,5 mål). Det er ikke behov for å betale gjelden med
utlegg som må regnskapsføres.
Avtalen inngått i 2011 resulterte i oppgradering av kunstgressbanen, garderobebygget og
utvidelse av tribuneanlegget i Askerparken for å tilfredsstille krav til serieopprykk for Asker
Fotball.
Skiklubbens andel av finansieringen er en gjeld til Asker kommune som nedbetales enten i
forbindelse med eventuelt salg av Føyka eller i henhold til avtalens § 10 og som detaljeres i §
11 b) som sier: «Ved overtagelse av eiendom kan Asker kommune kreve nødvendig areal
tilhørende Asker Skiklubb beliggende syd og vest for eksisterende friidrettsstadion for å sikre
nødvendig adkomst til det midlertidige anlegget, videre at eiendomsgrensene blir justert for å
sikre midlertidige anlegg og nødvendige tekniske installasjoner blir liggende på Asker
kommunens eiendom. Overføringen anses i så fall som endelig oppgjør av Asker Skiklubbs
forpliktelser etter denne avtalen. ....»
Områdereguleringsplanen datert 23.05.2017 definerer plassering og omfang av kommunal
adkomstvei med adkomst fra ny rundkjøring Kirkeveien/Drammensveien med et arealbehov på
under 1 mål.
Asker Skiklubb er sameier med Asker kommune (50/50) for anleggene som ble bygget i 2011.
Tidligere hadde Asker Skiklubb investert i energianlegget og tribuner. Nytt kunstgress ble
installert i 2018 i henhold til ny generell avtale mellom idrettsklubber og Asker kommune for
kunstgressbaner (Askermodellen). Kommunen har finansiert kunstgresset 100 % i 2011 og i
2018.
Pr. i dag er det avtalens § 11 b om arealoverføring som gjelder etter ekstraordinært årsmøte
beslutning 25.09.19 om å ikke selge Føyka.
Note 3)
Refusjon av spillemidler går direkte inn på bankkonto
Spillemidler for bygging av 2 x 7-er korkbaner i 2017 ble mottatt høsten 2019. Spillemidler og
overskuddet fra 2019 øker bankinnskuddet med ca. 2 millioner kr.
Note 4)
Budsjettet
Budsjettet 2020 (signert tidlig mars) formidlet av at Hovedstyret vil gå i minus med ca. 0,4
millioner kr. Realiteten er et planlagt overskudd på 0,7 millioner kr. Forskjellen er avskrivningen
på 0,9 millioner kr som nedbetales ved tomteavståelse, nevnt over. Regnskapene tillater ikke at
tomten kommer inn i regnskapet – men det er likevel viktig informasjon i forhold til hvordan
Hovedstyret planlegger aktiviteter.
For eksempel påvirket det høsten 2019 diskusjonen om stipendutdeling for 2020 på en uheldig
måte – men som tilslutt ble korrigert av Sportsstyret. Det påvirket også diskusjonen i 2018 hvor
administrasjonen argumenterte mot å tilbakeføre momskompensasjonen til gruppene.

