Årsberetning 2017

Bildet viser fremsiden på jubileumsboka som gikk i trykken på slutten av jubileumsåret.

1. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017
1.1 OM M.O.I.
I 125 år har Molde og Omegn Idrettsforening (MOI) arbeidet for idrett og friluftsliv i byen og
distriktet. Fra starten i 1892 famlet nok foreningen en del for å finne sin plass i datidens
lokalsamfunn. Idretter som skøyteløp, roing, friidrett, turn og sykling ble alle forsøkt.
Det ble skiidretten og særlig hoppsporten som engasjerte MOI’erne og skapte tilsig av
medlemmer og et interessert publikum de første årene.
Da skihytta i Moldeheia ble innviet i desember 1911, viste det seg også at det var et stort
behov for å legge forholdene til rette for tur - og friluftsliv. Hytta ble et vellykket bindeledd
mellom friluftsinteressene og den aktive skiidretten i byen.
Gjennom de neste 30 år kom også langrenn- og alpinsporten på plass som grupper i MOI.
Orienteringssporten ble for alvor lansert i foreningen i 1968. Sykkel har vært en gruppe som
har vært stor, men er blitt lagt ned. Skiskyting ble opprettet etter 2000årsskiftet og vokst seg
stor.
MOI er i dag en av de største fleridrettsforeningene i fylket. Vi ønsker å gi alle et tilbud om
aktiv idrett, trim og friluftsliv i Molde og distriktet. Trim og Rekrutt er en viktig bidragsyter
til foreningens lavterskel aktivitet, sammen med blant annet langrennsgruppas Tirsdagsrenn,
hvor Istad Kraft har kommet inn som sponsor. Foreningens virksomhet er i stor grad knyttet
til utendørsaktiviteter og bruk av naturen som arena, noe Friluftsskolen er et godt eksempel
på. Et satsningsområde har vært og skal være å opprettholde en god folkehelse blant byens
befolkning. Noe Skihytta særlig bidrar til. De siste årene har den vært mer besøkt enn noen
gang tidligere. En plakett i stål er designet av EKH, profilerer sponsorene Sparebanken Møre,
BDO og Istad kraft.
Den enkelte aktivitet er organisert i egne undergrupper eller råd/utvalg med egne styrer som
følger:

Undergrupper
Alpin
Hopp/kombinert
Langrenn
Orientering
Trim og rekrutt
Skiskyting

Råd/utvalg
Skihytta
Molde7topper
Friluftslivsskolen

1.2 ORGANISASJON
ÅRSMØTET

HOVEDSTYRET HS
AU+ GRUPPELEDERE

au
ARBEIDSUTVALGET AU

RED. UTVALG

SKIHYTTA
AD HOC
FRILUFTSLIVSSKOLEN

Molde7topper

LANGRENN

HOPP KOMBINERT

ORIENTERING

ALPINT

SKISKYTING

TRIM & REKRUTT

Undergrupper har stemmerett i HS. Råd/utvalg har møterett i HS.
Årsmøtet er MOI’s øverste organ. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av 6 valgte medlemmer
pluss 1 varamedlem. Hovedstyret (HS) består av AU i tillegg til lederne av alle
undergruppene.
AU er gjennomførende enhet, og forbereder saker til HS og Årsmøtet.
Etter årsmøtet 2017 har hovedstyret hatt følgende sammensetning:
Arbeidsutvalget:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Thomas Sandhaug
Marie Aslaksen Røed
Per Eldar Nakken
Per Sverre Raknes
Åge Vassdal
Håvard Bjerkeli
Kirsti Røshol Johnson

Fra gruppene med møte og stemmerett:
Leder alpint:
Magne Farstadvoll
Leder hopp/kombinert: Jens Petter Straumsheim
Leder langrenn:
Thormod Spilling
Leder skiskyting:
Sylfest Glimsdal
Orientering:
Bjarne Sjåholm
Trim/rekrutt:
Kristian Solbu
Råd og utvalg i hovedstyret med møte og talerett:
Leder Skihytta:
Konrad Moe
Leder Friluftslivsskolen:
Anne Melbø

Det er blitt avholdt 7 møter i hovedstyret i løpet av perioden mars 2017- mars 2018. I tillegg
har arbeidsutvalget avholdt møter før de hovedstyremøter det har vært behov.
Hanne Hagset overtok i 2015 som MOI sin representant i styret til Molde Idrettsråd. Her har
MOI hatt styreplass frem til 2017, hvor det pga sammensetning av nytt styre ikke ble plass til
MOI. Vårt mål er å komme inn igjen i 2018.

1.3 MEDLEMSUTVIKLING
Medlemssystemet vi har hatt siden 2009 har gjort sin nytte til og med 2015. Fra årsskiftet gikk
vi over på weborg sitt nye system. Dette tilfredsstiller Norges Idrettsforbunds krav, og gir oss
nødvendig oversikt og kontroll over medlemsmassen.
Det er etablert rutiner for oppfølging av medlemsavgift. Purring skjer pr e-post til de som er
registrert med slik adresse. I tillegg vil det være nødvendig med en ekstra purrerunde til de
som ikke har betalt og dermed faller ut av registret som medlem.
Det var registrert 615 medlemmer pr 31.12.2017. Dette er en nedgang fra tidligere år. Og en
nedgang på 120 medlemmer fra 2016. Overgang til nytt system er noe av årsaken. Fra 2017
endret vi dato for innmelding til april, noe som klaffer bedre med medlemsåret for de aktive.
Alle har innmelding mellom april-september, og et samlet styre hadde trua på denne
ordningen. Tydelig at medlemskap må evalueres også i 2018.
Medlemmer er registrerte og betalende medlemmer, inkl. æresmedlemmer. Det registreres
fortløpende nye medlemmer på klubbens hjemmesider (www.moi-idrett.no), og de aktiviteter
som arrangeres i regi av MOI, genererer også nye medlemmer. Naturlige svingninger i
antallet medlemmer har vi når f.eks barn som går tirsdagsrenn meldes inn og deltaker på
Friluftslivskolen meldes inn. Dette gjøres en gang med mange nye inn, tilsvarende effekt ser
vi også på leiekgym og allidrett.

1.4 AKTIVITETER
Et sammendrag av de enkelte gruppenes årsmeldinger er inntatt i denne årsmeldingen. Disse
viser at det meget god aktivitet i gruppene, råd og utvalg. Dette skyldes stor frivillig innsats,
dyktige ledere og trenere.

LM Skiskyting
11.-12. februar arrangerte MOI-skiskyting Landsdels Mesterskap for region midt. Dette er det
største skiskytterrennet som er blitt arrangert i Molde på flere tiår. Det var 150 deltakere og
ca. 100 frivillige. Blant de frivillige var det flere fra Tingvoll, Eikesdal og Valldal. Ellers stilte
både kjente og ukjente opp for å få dette arrangementet i havn. Det deltok 22 løpere fra MOI.
Beste resultat fikk Rikke Gjeitnes Dahle med to 1. plasser i K18. Ingrid Stølan Husøy fikk to
2. plasser i samme klasse, mens Eirik Kjøl Tornes ble nr. 2 på normalen i M18. Ingeborg
Heggdal ble nr. 2 på sprinten i K17 hvor hun skjøt fullt hus. Denne vinteren var veldig dårlig,
men med mye frost. Det ble besluttet å produsere snø, og den ble lagt ferdig til LM starten
gikk. Det var meget flotte forhold, og vi fikk veldig gode skussmål på standarden vi leverte på
alle punkter under LM.

Barnas skidag 2017, den 05.03, samlet 230 deltakere på en dag med strålende solskinn. Dette
var den første markeringen av 125 års jubileet, med kake, saft og frukt til alle barna.

125 årsdagen, 19.03, ble markert på Skihytta med trubadur, kake, taler og sang. Ca 125 stk
tok turen på en gråværsdag, og kunne se 125 snømenn med startnummer fra SBM og BDO stå
i vegen opp fra Damefallet til Skihytta. At startnumrene måtte vaskes, fordi hundene skvettet
litt her og der, kom som en overraskelse på arrangørene. Veldig fin stemning på Skihytta,
hvor Konrad Moe som vanlig stod for regien.

17.mai ble som vanlig markert. I år hadde vi bra deltagelse og i fint vær fikk vi vist frem 125
årsjubilanten på en fin måte.
Molde7topper ble arrangert for tredje gang i 2017. 1100 påmeldte, hvorav ca 200 i
aktivklasse og 500 i mosjonsklasse, i tillegg var det trimklasse. Barneløp rundt tjernet samlet
ca 30 barn. Start og mål på Romsdalsmuseet. Nydelig sommerdag også i 2017.
125 års Jubileumsfest ble markert på Scandic Seilet 23.09. Alle voksne medlemmer i MOI,
æresmedlemmer, representanter fra kommune, fylkeskommune, idrettsråd,
samarbeidsklubber, sponsorer og andre interessenter var invitert. Ca 80 stk deltok på en fin og
høytydelig markering av 125 års jubilanten. Konrad Moe, Bjørn Haukebø og Thomas
Sandhaug holdt taler for MOI. Gunnar Bech med band ga festen en magisk stemning med sin
svingjazz. Det ble delt ut 3 stk æresmedlemskap, Bjørn Haukebø, Helge Bjørsvik og Trond
Hoff.
Byttedagen ble arrangert som vanlig med innlevering av ski, skiutstyr ol. på fredagskveld og
salg på lørdag. I overkant av 1250 artikler ble levert inn. Rundt 200 mindre enn i 2016, men
det var ventet. Kristian Solbu sier i en kommentar: ‘’Vi kuttet ut mye klær i år, og var også
strengere på kvaliteten av det vi tok inn. Var forresten veldig mye bra utstyr i år.’’
Det var rekordstort oppmøte og rekord omsetning med rekord lang kø ut døra på rådhuset da
salget startet lørdag morgen. Dette var første år med VIPPS som betalingsløsning.

1.5 ANLEGG
MOI’s anlegg og eiendeler er i god stand. De viktigste anleggene som vi selv eier er Skihytta,
Mølleråsen, Skiskytteranlegget inklusiv Kongehytta, samt MOI brakka på Skaret Skisenter.
Lagerbygget i Jensgurilia ble påbegynt på slutten av 2017. Her avventer vi tippemidler som
skal være med på finansieringen. Siden alle kostnader forskutteres uten eksternt lån, er
likviditeten satt under litt press. Tippemidler ventes å komme inn allerede i 2018, vi snakker
derfor om kun en midlertidig periode med trangere økonomi. Prosjektet ledes av Stig
Brudeseth fra Friluftslivsskolen.

1.6 ØKONOMI
Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2017 er derfor satt opp under
denne forutsetning. 2017 har vært et år med store utgifter. Se punkt anlegg over. I tillegg er
det en vesentlig kostnad å arrangere jubileum. Også 125 års boka har vært en stor investering,
med meget skuffende salgstall. Vi mister inntekter og aktivitet på noen felter, men vokser på
andre. Vi tror 2018 vil bli et økonomisk bedre år enn 2017.

Hovedtall:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Finansposter
Årsresultat
Egenkapital
Balanse

2017
4 359 215
4 494 907
-22 192
-157 884
3 077 768
3 520 783

2016
3 106 201
3 379 018
-28 927
- 301 744
3 077 768
4 328 782

2015
4 253 519
5 485 777
- 118 371
-1 350 630
3 379512
4 799 534

2014
5 334 894
3 109 351
- 110 400
2 115 144
4 730 142
8 294 618

MOI sitt regnskapsprinsipp (kontantprinsippet) medfører kostnadsføring av hele beløp som
investeres som utgift i regnskapet. I et ordinært bedriftsregnskap vil slike investeringer
aktiveres i balansen og avskrives over en periode på 10-20 år.
Klubbens hovedsponsor er Sparebanken Møre, 2+2 årsavtale startet i 2016. Ny avtale for
2018 og 2019 ble forhandlet frem januar 2018.

P
rosjekt tilhørighet betyr mye for M.O.I, tallene er som følger:
Sum

2017
396.218

2016
421.987

2015
422.674

2014
597.134

2013
779.469

MOI har samlet sett mottatt 5.549.751,- fra Prosjekt tilhørighet. Et fenomenalt bidrag som har
skapt mye aktivitet og gode anlegg.

Budsjett for 2018:

Driftsinntekter
Medlemsinntekter
Tilskudd kommune/fylke
Stevneinntekter
Leieinntekter
Andre salgsinntekter
Bingo/utloding/spillautomater
Dugnadsvirksomhet
Reklame og sponsorinntekter
Prosjekt tilhørighet
Andre tilskudd
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Resultat før finansposter

Budsjett
Budsjett
2018
2017
800 000
800 000
200 000
200 000
1 000 000
600 000
10 000
10 000
150 000
150 000
110 000
110 000
50 000
50 000
900 000
700 000
400 000
45 000
200 000
400 000
3820000
3470000
-3200000
3800000
20 000
270 000

Resultat
2017
769 243
1 132 877
791 405
8 000
146 560
109 013
80 070
707 738
396 218
215 092
4 359 215
-4 494 907

-135 692

MOI arrangerer i 2018 både Norgescup i skiskyting, Hopp/kombinert i tillegg til
Molde7topper.
Utgifter i forbindelse med 125årsboka fra 2017 blir belastet 2018-regnskapet. Styret har som
mål å drive nøkternt og prøve å komme i overskudd. Dette beror også på hvordan
regnestykket på anlegget i Jensgurilia slår ut. Vi forventer litt høyere sponsorinntekter, høyere
stevneinntekter, men også store investeringer både på Skaret, men også i forbindelse med
utvidelsen av m7t, som ultra arrangement.

1.7 INFORMASJON
MOI sine nettsider på www.moi-idrett.no /www.moldeidrett.no forbedres kontinuerlig. Mye
kommunikasjon foregår også på Facebook, i tillegg benyttes MESSENGER mye på
småmeldinger internt i klubbens ledelse. 2017 var året da VIPPS ble innført som
betalingsløsning for alle klubbens undergrupper. I skrivende stund er det VIPPS GO,
kioskløsning som implementeres gradvis.
1.8 Æresmedlemmer
3 stk nye æresmedlemmer i 2017. Bjørn Haukebø, Trond Hoff og Helge Bjørsvik. Tildelingen
foregikk på 125 årsfesten på Scandic Seilet i september. Dessverre gikk Reidar Skogly fra oss
dette året. MOI hedret han med blomster i begravelsen. I tillegg ble Per Grünewald hedret
med blomster i forbindelse med sin bortgang.
1,9 Takk
MOI. ønsker å takke sponsorer og samarbeidspartnere for et godt og utviklende samarbeid
også i 2017. Uten dette gode samarbeidet kunne ikke MOI opprettholdt kvalitet og omfang på
det tilbudet foreningen har i dag. Vi oppfordrer medlemmene og alle andre til å benytte

foreningens sponsorer og bidra til MOI gjennom Prosjekt Tilhørighet og Grasrotandel Norsk
Tipping.
En spesiell takk også til TRG (Kjell Inge Røkke sitt private selskap) for de midler MOI har
mottatt gjennom ”Prosjekt Tilhørighet”. Dette er et unikt og fantastisk opplegg som bidrar til
å sikre aktiv drift. MOI. oppfordrer alle til å støtte opp om MFK og godskrive sine sesongkort
på MOI. Det kommer deg til gode!
Til slutt også en spesiell takk til alle frivillige som yter en fantastisk innsats for MOI. Dere er
bærebjelken i alle våre tilbud og aktiviteter.

Molde 22. mars 2017

Thomas Sandhaug

Marie A. Røed

Per Eldar Nakken

Kirsti R. Johnson

Håvard Bjerkeli

Per Sverre Raknes

Åge Vassdal

