Hovedstyrets årsberetning for 2019
Hovedstyret har i 2019 hatt følgende sammensetning:
Leder
:
Nils Vidar Stray
Nestleder
:
Teddy Teistrud
Fra langrenn :
Per Rune Omfjord
Fra orientering :
Jo Vegard Aardal
Fra hopp
:
Kari Røskaft
Styremedlem :
Yngve Sletten
Varamedlem :
Anita Amundsen
Hovedstyret har hatt møter ca. hver måned.
Tor Mjaaland har vært daglig leder i 20% stilling. Han har møtt i styremøter som saksforbereder og
referent. Mjaalands innsats og entusiasme har vært viktig for den løpende drift av SSK Oddersjaa.
Klubbhusstyret har bestått av:
Det har ikke vært et fungerende klubbhus styre, daglig leder har administrert ved behov.
Medlemmer:
Medlemstallet var pr 31.12.19, 565 personer. Antallet medlemmer har vært noe økende spesielt har
det vært en økning av unge utøvere til langrenns gruppa, hvor det jobbes godt med rekrutering.
Medlemsvekst er har vært en prioritert oppgave for styret i 2019.
Økonomi:
Klubbens økonomi er god og gjennomgås nærmere under sak «Regnskap» både for hovedklubben og
gruppene, klubben er gjeldfri.
For 2019 var det er samlet resultat for klubben på minus kr 194.741
Det er gitt en gave til Sandrip Aktivitetspark på kr 100.000
Avskriving av både klubbhus og investering i Klappane påvirker årsresultatet negativt med kr 103.357
Hoppanlegget i Klappane er pr 31.12.2019 nedskrevet til kr 1
Kontantbeholdning både for hovedklubb og grupper er i stor grad samlet på en høyrente konto.
Hoved klubben har pr 31.12.19 innestående kr 505.000 på spare og driftskontor, total
kontantbeholdning for alle klubbens konti var pr 31.12.2019, kr 1.512.183
Våre hovedinntekter er stabile men noe fallende sponsorinntekter. Hovedstyret er tilfreds med
økonomistyringen i gruppene, selv om det er noe større underskudd enn budsjettert er det
ekstraordinære forhold som ligger til grunn. Hovedstyret ønsker å gi honnør til gruppene for
innsatsen.
Sportslige prestasjoner:
Årsmøtet har ønsket at spesielt gode sportslige prestasjoner bør nevnes i hoved klubbens
årsberetning. Dette er stadig like vanskelig å få til. Det synes ikke lett for gruppene å trekke fram
noen enkeltprestasjoner framfor andre. Bruk av samme felleskriterier har ikke latt seg gjøre, og det
bildet som derfor ville framkommet i hoved klubbens årsrapport lite dekkende.
Det henvises derfor også denne gang til de enkelte gruppenes årsmeldinger.

Hovedstyrets saker:
Hovedstyret har også dette året jobbet med noen hovedmål.
- Øke medlemsantallet
Medlemstallet har økt noe, men bør fortsatt prioriteres.
- Etablere ett eller flere inntektsbringende arrangementer
Kristiansand Skifestival som er gjennomført 3 ganger men har så langt ikke bidradd positivt
resultatmessig for Oddersjaa, underskuddet i 2019 er dekket av samarbeidspartner
Best Event AS
Det er i skrivende stund usikkert om arrangementet videreføres.
- Spisset satsning langrenn
Det er etablert en gruppe med de beste og mest aktive utøvere i langrenns gruppa for å
støtte opp under videre sportslig utvikling. Dette er et tilbud spesielt for utøvere som velger
å ta videregående skole i Kristiansand
Arbeidet anbefales videreført
- Utvidelse av flerbruksløypa på Kongsgård
Det er lagt ned et betydelig arbeid for å finne en veg videre både politisk og gjennom
samarbeidspartnere. Det anbefales at arbeidet videreføres inntil man oppnår politisk støtte
for en realisering.
Andre saker er imidlertid kommet til, og hovedmålenes tema er tidvis håndtert sammen med
nye saker og i en annen sammenheng enn planlagt. I hvert møte refereres de viktigste
aktivitetene i hver av gruppene.
Økonomistyringen:
Klubbens regnskap håndteres nå av Eli Gullvåg Aasen som er autorisert regnskapsfører
Regnskapskontoret leverer regnskap for hoved klubben og alle gruppene. (Kartkomiteen lager sitt
eget regnskap).
Samarbeidet med regnskapsfører koster klubben kr 59.938 inkl. mva, men frigjør ressurser for
klubbens hovedaktiviteter.
Klubbens ledelse er tilfreds med valg av ny regnskapsfører.
Klubbhuset:
Klubbhuset fungerer godt, huset ble beiset utvending høste 2019 som var på høy tid.
Det brukes jevnlig av alle gruppene.
Det bør etableres en ny komite bestående av gruppene og hovedstyre som lager en turnus for vask
og rydding.
Hjemmesiden/Facebook:
Hjemmeside/Facebook oppdateres løpende av gruppene med Ole Endre Kalhovd/Erlend Sletten og
Jo Vegard Aardal er ansvarlig.
Sponsorer:
Klubbens sponsorer er:
Igland Garasjen
G-Bil
Intersport Skippergaten
National Oilwell Varco
Sparebanken Sør
Best Event AS
Samlet beløp

140.000,-

Flerbruksløypa:
Styret har hatt flere møter med kommunen og andre med sikte på forbedringer og forlengelse av
flerbruksløypa.
Styret har nedsatt en gruppe som jobber mot andre aktører med sikte på å få økonomisk bidrag i en
størrelsesorden som muliggjør høyere prioritering fra kommunens side.

Kartkomiteen:
Kartkomiteen har bestått av Jon Terje Ekeland(leder/sekr), Per W. Torgersen (kasserer/karttegner) og
Jarle Ausland (ekspert) Aktivitetsnivået har vært moderat med 1 møte i 2019
Det er et godt samarbeid mellom byes klubber om fordeling av støtte til o-kart.
Det knytter seg noe usikkerhet til fremtidige kommunale bevilgninger i «nye Kristiansand» fra
01.01.2020
Det er søkt om spillemidler for både Bymarkakartet og Furulundenkartet. Det er også søkt om støtte
til Furulunden kartet fra Mandal videregående skole. Vi planlegger en søknad om støtte fra Lindesnes
kommune til prosjektet våren 2020 når den nye kommunen har sine støtteordninger på plass.
Regnskapet viser at kartkassen har gått med et overskudd på kr 28.970 i 2019
Samlet bankbeholdning er kr 457.000, hvorav kr 110.000 er kommunal støtte øremerket for Bymarka
prosjektet og 75.000 er øremerket til Flekkerøykartet.
Kristiansand Skifestival:
Rulleskirennet ble gjennomført som et «klubb arrangement» Juli 2019 med stor suksess, selv om vi
opplevde årets skybrudd under arrangementet.
Det å skaffe sponsorinntekter oppleves som krevende.
Det jobbes med et 2 dagers arrangement for 2020 i samarbeid med Grane IL/Fløy IL/Best Event AS.
Endelig beslutning er ennå ikke foretatt.
Seniortreffene:
Ordningen med en formiddagssamling for seniorer første mandag i hver måned fortsetter. Frammøte
varierer, men det kommer alltid mange nok til at det blir en hyggelig stund med mange historier og
mye mimring. Det er grunn til å tro at treffene ikke vil bli mindre besøkt i årene som kommer.
Løypegruppen
Det har vært stor aktivitet i løpegruppa siste år, det er bygget broer, vindfall er fjernet, det er drenert
og det er sklisikret mange broer.
Det er igangsatt et prosjekt med å skifte ut samtlige skilt i vårt område, totalt ca 250 skilt i løpet av en
treårs periode fra 2020. Dette er et omfattende dugnadsarbeid beregnet til 750 arbeidstimer.
Det er også innledet et samarbeid med Blå Kors, Steg for steg hvor mennesker som er på veg tilbake
til felleskapet deltar i arbeidet sammen med løypegruppa
Det er lagt ned 336 timer dugnadsarbeid siste år, og vi har oppfordret kommunen til å øke sitt
tilskudd til løyperydding fra dagens 8000kr
Kristiansand 10.03.2020
Hovedstyret

