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ÅRSMELDING 
Sotra Sportsklubb 

Sotra Sportsklubb er en breddeklubb med sportslig aktivitet innen Fotball, Håndball og Basketball. I 
tillegg har klubben en Idrettskole med allsidig aktivitet fordelt på skolene i nærområdet. 
Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark hvor også fotballgruppen har sine baner 
og garderobeanlegg. De øvrige gruppene har sin sportslige aktivitet primært i Bildøyhallen, men også 
på de nærmeste skolenes gymsaler, Ågotneshallen og Bibelskolen. 

Styrets sammensetting 
Hovedstyret har i 2010 bestått av11 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder.   
4 av styremedlemmene representerer idrettsgrenene Fotball, Håndball, Basketball og Idrettskolen. 

 

Dan Christensen Leder 
Annette Lervik Nestleder 
Trond Jetmundsen Fotballeder 
Siv Carlsen Håndballeder 
May-Liss Snekkevik Basketballeder 
Erlend Schumann Leder Idrettskolen 
Steinar Ekerhovd Styremedlem 
Gisle Helland Styremedlem 
Åse Garmandslund Styremedlem 
Truls Strandheim Styremedlem 
Leif Tveita Styremedlem 
 

Styrets arbeid 
Det er avholdt 8 styremøter i perioden hvor 26 saker er blitt behandlet. 
I tillegg er det avholdt 3 klubbutviklingsmøter. 

Mye av styrets tid i 2010 har gått til klubbutviklingsprosjektet som har omfattet hele klubbens 
organisering, rutiner, arbeidsform og lover/regler (se eget avsnitt) 
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KLUBBENS UTVIKLING 
2010 har på mange måter vært et fantastisk år for Sotra Sportsklubb. Året har også vært et minnerikt år 
med hendelser som har vært til ettertanke og hendelser som har vært svært så gledelige. 

Vi startet året med en stor porsjon spenning. I 2009 slo klubbene IL Øygard, Brattholmen IL og Foldnes 
IL seg sammen, og dermed var 2010 det første året hvor hele klubben skulle bære vårt nye navn; Sotra 
Sportsklubb. 
Det er mye som skal sys sammen når 3 idrettslag velger å slå seg sammen. Mange nye lag i både fotball 
og håndball skulle opprettes, Basketball og Idrettskolen var noe helt nytt for 2 av klubbene, nye styrer 
skulle finne arbeidsformen – og klubben skulle i sin helhet tilpasses den nye størrelsen. Med nesten 
2000 medlemmer ble klubben Norges største håndballklubb, og en av regionens største fotballklubber. 

  

Takket være veldig mange positive medlemmer, ildsjeler og ikke minst trenere har sammenslåingen gått 
mer eller mindre smertefritt. Administrative oppgaver har kommet på plass på rekordtid – med nye IT 
systemer, rutinetilpasninger og til og med nye ansatte. 

Medlemsmassen har økt fra 1680 medlemmer i 2009 til 1827 medlemmer i 2010 

Av 1827 medlemmer er 1.461 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret. 
366 medlemmer er registrert som trenere, styremedlemmer og passive medlemmer. 

 

 

Hele klubben  
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 

Kvinner 0 326 203 34 54 
Menn 1 366 289 42 147 

 
Fotball  

Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 

Kvinner 0 63 56 5 16 
Menn 1 291 239 36 114 

Håndball  
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 

Kvinner 0 253 163 21 36 
Menn 0 49 41 6 36 

Basketball  
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Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 

Kvinner 0 0 2 8 2 
Menn 0 0 23 0 1 

Idrettskole  
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 

Kvinner 0 47    
Menn 0 56    

 

KLUBBUTVIKLING 
Høsten 2009 startet Sotra SK et klubbutviklingsprosjekt som har pågått gjennom hele 2010 i både 
fotball, håndball og hovedstyret. 
Vi har hatt god hjelp fra både fotballforbundet, håndballforbundet og Idrettsforbundet, og har på 
bakgrunn av et Allmannamøte for alle klubbens medlemmer og foreldre laget grunnlaget for det vi 
ønsker at Sotra SK skal være for våre medlemmer; 

Sotra SK 
En klubb for alle med idrett i et godt miljø! 

Gjennom arbeidet er det laget 

- Verdidokument – Hva klubben ønsker å være, 
bli oppfattet som og bidra med.  

- Ny organisasjonsplan som er tilpasset klubbens 
størrelse og vekst 

- Klubbhåndbok med beskrivelse av klubben, 
rutiner, oppgaver m.m. 

- Sportsplaner for Fotball og Håndball 

 

Selv om samarbeidsprosjektet med Idrettskretsene avsluttes ved presentasjonen for klubbens 
årsmøte er dette et arbeid som vil fortsette – spesielt rundt sportsplaner og klubbrutiner, men hvor 
alt skal forankres i klubbens nye Verdidokument.  

Komplett dokumentasjon finner du på www.sotrask.no  

Det er klubbens årsmøte som skal ta stilling til hovedlinjene i klubbens nye styringsverktøy. På noen 
områder har styret imidlertid satt i gang tiltak som vi har ansett som positive og fornuftige 
uavhengig av retningsvalg. 

http://www.sotrask.no
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Ett av tiltakene er PARKVERTER som er en ordning klubben 
startet med høsten 2010. Dette innebærer at det hver kveld i 
ukene er en egen PARKVERT som ivaretar alle 
servicefunksjoner. Dette er en person som medlemmer, 
trenere og gjestende lag kan henvende seg til om det er noe 
man lurer på, samtidig som det gjør Idrettsparken til et enda 
tryggere sted å være.  
Parkverten vil også bli en viktig del av klubbens 
beredskapsplan. 

Funksjonen har gitt mange positive effekter og 
tilbakemeldinger. 
 

 
 
KLUBBENS ILDSJELER 
Uten klubbens ca. 500 trenere, lagledere og foreldrekontakter hadde ikke Sotra SK eksistert. Med en 
forsiktig timepris på kr. 150,- utgjør det frivillig arbeid en årlig verdi på kr. 12 millioner! 
Vi håper alle medlemmer og foreldre vet å sette pris på de som stiller på treninger og kamper flere 
kvelder i uken, og gir vekk mange, mange timer av fritiden sin for våre barn og vårt lokalmiljø.  
 
Ikke ta det som en selvfølge at de alltid bare er der. Tenk på at på samme måte som alle oss andre så 
har de vært på jobb om dagen, men i motsetning til mange andre så har de slukt middagen, kledd 
seg i treningstøyet, kommet seg ut til banen i god tid for å forberede treningen – og tar imot 
spillerne… Imponerende! 

En annen gruppe av våre ildsjeler er de vi ikke ser så mye på treningsfeltet, men som virkelig bidrar 
på sine områder.  
Styremedlemmene deltar ikke ”bare” på styremøtene. De har som regel en rekke oppgaver gjennom 
året som er fordelt innen for eksempel materialforvaltning, økonomi, sportsplaner, arrangementer 
som  Sommerfesten, Nissemarsjen, SartorCupen, Håndball- og fotballskolene osv.  
 
Matharekomiteen jobber gjennom det meste av våren for å forberede vårt årlige Kenya besøk, og 
når våre gjester er kommet til Sotra, så er det Mathare-jobbing en hel uke i strekk fra tidlig morgen 
til sein kveld. 

Til dere som stiller opp; Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en 
fantastisk innsats. 
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2 ILDSJELER ER GÅTT BORT 
2010 ble dessverre et år hvor vi mistet to fantastiske støttespillere for klubben. 

Lars Lie og Svein Iversen har begge lagt ned utrolig mye arbeid for idretten i Fjell kommune – og ikke 
minst for IL Øygard/Sotra SK. 

Lars Lie hadde nok et av de laveste 
medlemsnumrene i klubben, og har vært medlem i 
hele sitt voksne liv. I starten var han en aktiv 
fotballspiller i IL Øygard. Etter hvert ble 
fotballskoene lagt på hyllen, men engasjementet 
for klubben og idretten beholdt han. 
Et av bildene som henger i klubblokalene viser en 
aktiv Lars med hammeren i hånden – i full sving 
med byggingen av klubbhuset på Bildøy. 

          
   

 

 
I politikken har han alltid hatt et godt øye til idretten, og var blant ildsjelene under arbeidet med å 
planlegge Straume Idrettspark.  
I 2010 var det ny idrettshall i Straume Idrettspark som opptok mye av hans engasjement, og viser at 
klubben var i hans hjerte hele tiden. 

Svein Iversen har også hatt mange års fartstid i klubben, 
men det er spesielt de 10 årene som formann i klubben vi 
husker hans engasjement og innsats. Det nytter ikke å regne 
på hvor mange timer, dager eller uker Svein har brukt for at 
både klubben og Straume Idrettspark er det vi har i dag, 
men vi kan trygt si at det er betydelig mer enn det de fleste 
av oss ville brukt.  
Svein hadde en arbeidsform som ikke alltid passet så godt 
for byråkrater og politikere, men det alle kan være enig om i 
dag er at uten Svein sine utenom-hopp, så hadde ikke 
Idrettsparken vært det den er i dag.  

            

 

   
Til tross for sykdom den siste tiden traff vi Svein på de fleste hjemmekampene til A-laget – alltid 
med det lett gjenkjennelige smilet sitt. 

Vi i Sotra Sportsklubb er utrolig glad for at alt Lars og Svein har bidratt med, og klubben takker for 
alt de har stått for. 
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SPORTSLIG 
Vi var veldig spent på integreringen av Basketball og Idrettskolen 
som begge kom fra Brattholmen IL. Også her kan vi takke gode 
ildsjeler for at begge gruppene har fått en suveren oppblomstring 
i Sotra SK.  
Basketball var på nippet til å bli lagt ned, men har nå fått et solid 
fotfeste med 5 lag og økende medlemsmasse. 
  

 

Idrettskolen utvidet ”over natten” til 4 nye skoler høsten 2009, og har beholdt disse plasseringene i 2010. 
Idrettskolen er dermed representert i Brattholmen, Foldnes, Hjelteryggen, Liljevatnet og Kolltveit. 
Medlemsmassen har økt fra ca. 30 medlemmer til ca. 110 medlemmer i dag. Klubben har valgt å la 
idrettskolen være en obligatorisk inngang i klubben for alle 6-åringer. Dermed får de forsøke mange 
forskjellige idrettsgrener før de bestemmer seg for hva de vil satse på. 

Sotra SK skal først og fremst satse på egne spillere for rekruttering til våre A-lag.  
Det er derfor veldig gledelig å se at nærmere 90% av spillerne på A-lagene i 2010 har sin bakgrunn i Sotra 
SK, og i tillegg hevder seg i gode divisjoner – i øverste delen av tabellene. 
Dette forteller at vi har en solid bredde i hele klubben, noe vi skal ha fullt fokus på også i framtiden. Det 
er innen aldersbestemt aktivitet at Sotra SK skal være sterkest. På den måten bygger vi selv våre talenter 
samtidig som vi tar vare på flest mulig unge! 

  
ÅRSMELDING FOTBALL 

  
 Vi vil først av alt få takke alle de frivillige som gjør en uvurderlig innsats for idrettslaget. 

Fotballstyret 2011 har bestått av følgende i 2010 

Trond Jetmundsen Leder Gro Våge Material/kafè 

Knut Ivar Hesjedal Arrangement/Dugnad Christian Lokøy Foreldrekontakt ansvarlig, Kom inn i 
styret i perioden 

Inger Valle  Sekretær Svein Granum Materialforvalter, kom inn i styret i 
perioden 

Bodil Lund Kafè/arrangement Dag Arne Farestveit Gikk ut i perioden 

Birthe Algerøy Sportslig leder Kjetil Herdlevær Gikk ut i perioden 

Morten Birkelund Barnefotballansvarlig Terje Hauge Observatør fra Kretsen 
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2010 har vært preget av mye arbeid med å få organisasjonen på plass etter vi slo oss sammen med 
Foldnes og Brattholmen. Vi har i regi av Hordaland fotballkrets vært med på et klubbutviklingsprosjekt 
som har krevd mye arbeid for styret.  Det har vært avholdt styremøter månedlig, klubbutviklingsmøter 
og noen helgeseminarer i forbindelse med klubbutviklingen.  Det har i tillegg vært møter i forskjellige 
utvalg. 

Trenerkoordinator er inne i sitt andre år i virke. Vi i styre er godt fornøyd med jobben som blir gjort. 

Fotballstyret har i forbindelse med klubbutviklingen laget et dokument som sier noe om hvordan vi 
ønsker at Sportsklubben skal drives. Det er laget en organisasjonsplan, et organisasjonskart og en 
sportsplan. 

Sportsplanen blir et sentralt verktøy i den videre driften av Sotra SK. Sportsplanen forteller mye om 
hvordan menneskene skal behandles i klubben, og hvordan vi skal forvalte talentene våre. 

Organisasjonsplanen er et verktøy for styret og de forskjellige undergrupper i Sotra SK. Dette er mer av 
administrativ art, de som driver med sport skal slippe å tenke så mye på. Men det er allikevel viktig å få 
system på alle rutiner som ligger i klubben.   

 

SPORT I 2011 

I fotballgruppen er A-laget for Damer og Herrer vårt ansikt utad. Her blir vi målt i forhold til divisjoner 
og tabellprestasjoner. Vi har tidligere år ikke vært flinke nok i klubben til å ta vare på og oppfostre våre 
talenter på en god måte. Det er noe som vi jobber 
kontinuerlig med. De siste årene har vi hatt fokus på 
å gi sjanser til våre egne ungdommer. Dette har ført 
til at vi har fått to gode A-lag i fotball, basert på 
lokale talenter. 

Vi kom ikke helt i mål i fjor. Vi ”tapte” opprykket for 
både damer og herrer i siste kamp.  Vi allikevel godt 
fornøyd med resultatet selv om vi håpet på to 
opprykk. 

Ungdomsavdelingen i klubben har gjort en utrolig god 
sesong med Jr. elite som toppet det hele med kretsmesterskap i elite serien. 

På jentesiden har vi slitt litt de senere årene med å få nok jenter til å satse på fotball. Vi fikk likevel et 
kretsmesterskap for jenter, i 7’er fotball.  

Det kan nevnes at vi har deltatt på en rekke cuper i inn og utland i løpet av sesongen som gikk: 
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• Norway Cup 
• Skaw Cup, Danmark 
• Voss Cup 
• Sogndal Cup  
• Ål Cup 

Fotballgruppen har gjennomført følgende arrangement i 2010: 

• Fotballskole i sommerferien 
• Felles reise til Norway Cup med Mathare. 
• Sartor Cup i fotball for 70 deltagende lag. 
• SFO i samarbeid med Max fotball. 

Utsiktene framover er lyse, vi føler i styret at det er en økt interesse for Sotra SK både internt og 
eksternt i andre lag. Vi har i dag en stor masse med talenter som bare venter på å bli gammel nok til å 
vise sine kunster på våre A-lag. 

Styret for 2010 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i sitt arbeid med å skape Idrett for alle i 
et godt miljø. 

Mathare spillerne fra Kenya besøkte klubben for 12.gang i 2010. Dette er en tradisjon som Sotra SK er 
stolt over, og som setter et viktig og flott preg på uken før og under NorwayCup. 

Jentene og lederne blir hvert år innlosjert i 
private hjem. Det har blitt tyngre for hvert år 
å skaffe vertsfamilier på Sotra, så i 2010 var 
vi bl.a. nødt for å benytte vertsfamilier i Fana 
og Osterøy. Vi er naturligvis veldig glad for at 
dette lot seg gjøre, men styret vil oppfordre 
flere av våre medlemsfamilier (spesielt de 
som har planer om å reise til NorwayCup) om 
å benytte denne unike sjansen til å bli veldig 
godt kjent med unge talenter fra en annen 
verdensdel. 

 

Matharekomiteen legger mye arbeid ned i å få en aktiv, innholdsrik og spennende uke både for våre 
gjester og vertsfamiliene.  
Program for 2011 kan lastes ned på våre nettsider; www.sotrask.no  

Fotballtyret i 2010 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i sitt arbeid med å skape Idrett for 
alle i et godt miljø. 

http://www.sotrask.no
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ÅRSMELDING HÅNDBALL 
2010 har vært et meget aktiv år i Håndballgruppen, ting har begynt å falle på plass etter 
klubbsammenslåingen og vi har etablert oss som en storklubb i regionen. 

Sotra Sportsklubb, Håndball har totalt 63 lag, 16 av 
disse spiller minihåndball-serie - resten er påmeldt 
vanlig seriespill. Vi har også to lag som er påmeldt 
den regionale serien for funksjonshemmede. 

 

Vi har mange flotte spillere, dyktige trenere og 
aktive foreldrekontakter. Håndballgruppen har stor 
aktivitet med fokus på sportslige utfordringer for 
alle lag. Økonomien er stabil, og vi er godt rustet for 
et nytt år. Sportslig har vi hatt mange gode 
presentasjoner dette året, og fokus på helhet i sportslige planer og utvikling gjør at vi forventer at det 
fortsetter også i 2011.  

Seniorlagene har stabilisert seg i 2. divisjon - og i aldersbestemte klasser har vi flere lag som har gjort 
det meget godt både i seriespill og i lokale cuper. Et av HU-lagene spilte seg frem til finalespill i 
landturneringen 2010, men endte til slutt på 2. plass i sin klasse. Vi har spillere som er tatt ut på 
regionale samlinger både på gutte og jentesiden, og en av HU-spillerne er tatt ut til landslagssamling. 

Styret hadde som mål å sette fokus på disse områdene;  

• Klubbfølelse og felles aktiviteter 
• Forsett rekrutteringen og ta vare på lagene 
• Oppfordre og motivere flere trenere til å ta utdannelse 
• Rekruttere og beholde flere dommere 
• Sette fokus på den sportslige planen 
• Arbeide for å få økt hallkapasitet 

 

Vi er godt fornøyd med innsats på de fleste av disse 
områdene i perioden, men ser at vi ikke har klart å nå 
alle våre mål. Men vi ønsker å nevne spesielt noen 
aktiviteter. Vi ansatte høsten 2010 Sølvi Hylleseth 
som trenerkoordinator i klubben, for å sette større 
fokus på trenerrollen i klubben. Hun har i sin 
oppstartperiode kartlagt trenermiljøet i klubben, 
bistått trenerne i planlegging av det daglige 
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trenerarbeidet, jobber med trenerutdanning sammen med hovedtrenere for seniorlagene og skal i gang 
med egne trenerforum fra og med våren 2011. Dette sammen med den sportslige planen som er 
utarbeidet tror vi vil være et meget viktig bidrag for å oppnå målene våre. I tillegg er det fortsatt stort 
fokus på dommerarbeidet i klubben – og antall dommere er økt til over 20, og vi har flere som skal på 
kurs nå i vår – og her er vi også godt i gang med det meget viktige arbeidet med å få dommerne til å 
fortsette å dømme. Det er tilrettelagt for oppfølging av hver enkelt og egne samlinger, og vi har en egen 
dommeransvarlig i styret som følger opp dette. Klubbutvikling er et tema som ligger i bunn for alle disse 
målene, og vi har sammen med fire andre klubber i regionen deltatt i et klubbutviklingsprosjekt det 
siste året. Det har vært meget lærerikt og inspirerende spesielt sett i forhold til at vi var en “ny” klubb 
og ønsket å sette nye visjoner og mål for gruppen.  

Antall treningstimer i hallene har vært en stor utfordring denne perioden, våre lag har langt fra nok 
treningstimer.  Leder av håndballgruppen deltar i kommunenes hallprosjekt sammen med leder av 
hovedstyret – og her holdes det en stram tidsplan for å kunne starte bygging av ny storhall på Straume i 
september 2011. Gjett om vi gleder oss. Skisse over forslag til ny hall skal på høring i formannskapet nå i 
februar 2011. I mellomtiden må styret, sportslig utvalg og trenerkoordinator se må ulike muligheter for 
å utnytte de treningsflater som er tilgjengelig – da tenker vi både i hall og i gymsaler. 

• Håndballgruppen har gjennomført følgende arrangement i 
perioden; 

• Regionsmesterskap i Beach Håndball  
• Håndballskole 
• Fellesreise til Stord Håndballfestival 
• Sluttspill i regionsserien 
• NM kamper for seniorer 
• Vertskap for Tertnes ved seriekamp i Eliteserien 
• Samt miniturneringer og kamparrangementer i mange ulike aldergrupper 

Styret har i perioden 2010/2011 bestått av følgende: 

Verv Navn Kommentarer  
Leder Siv Øye Carlsen  
Nestleder Monica Jetmundsen Tar ikke gjenvalg 
Sportslig leder Marianne Grasmo  
Sportslig leder Inge Njøten  
Kiosk/ arr Gunnar Bergesen Tar ikke gjenvalg 
Arrangement Berit Olsen Gikk ut av styret  i perioden 
Klubbutvikling Eva Herdlevær  
Informasjon/web Paal T. Lilletvedt  
Vakthold/ Foreldrekontaktansv Gerd Sæle  
Dommerkontakt Steffan Larsen  
Informasjon/ web Marian Juuhl Tar ikke gjenvalg 
Arr. ansvarlig 2 div Rune Mannseth Kom inn i styret i perioden 
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Det har i perioden vært avholdt månedlige styremøter, alle møtene er avholdt i Straume idrettspark. I 
tillegg har det vært avholdt noen felles møter med Hovedstyret, samt flere arbeidsmøter samt 
helgeseminar i forbindelse med klubbutvikling og de ulike arrangementene. I tillegg er det satt ned et 
sportslig utvalg, som har hovedansvaret for å sørge for at den sportslige planen blir fulgt. Planen er 
utarbeidet i dette utvalget, vært på høring blant trenerne i gruppen og vedtatt i styret.  

Styret ønsker å sette fokus på de samme områdene som forrige periode med hovedfokus på spillere og 
trenere; 

• Klubbfølelse og felles aktiviteter 
• Forsett rekrutteringen og ta vare på lagene 
• Oppfordre og motivere flere trenere til å ta utdannelse 
• Rekruttere, videreutdanne og beholde flere dommere 
• Sette fokus på den sportslige planen 
• Arbeide for å få økt hallkapasitet  

Siv Øye Carlsen - på vegne av håndballgruppen i SSK 

 

 

ÅRSMELDING BASKETBALL 
Basketgruppen har i 2010/11 sesongen fire lag påmeldt i serien. Dette er 3 lag mer enn forrige sesong, 
noe vi er veldig fornøyde med. Sotra Sportsklubb er representert med a-lag både på dame og 
herresiden, samt gutter 16 og 18. 

På gutter 18 er det 8 spillere og på gutter 16 er det 
6 stk. Lagene trener hver tirsdag og torsdag. Det er 
ett veldig godt samhold i gruppen, men 
resultatene på banen er nok noe under 
forventningene vi hadde ved sesongstart. 
Oppmøtet på treningene blir imidlertid bare bedre 
og bedre, og vi er optimistiske med tanke på 
fremtiden.  

Vi skal bare melde på ett lag til Hansacupen i år, slik at det skal bli litt konkurranse om plassene. 

Damelaget startet sesongen med 12 spillere. En måtte gi seg ganske tidlig da hun ble gravid.  

Vi har fortsatt sesongen med 11 spillere, men er aldri fulltallig verken på trening eller kamper. Dette 
grunnet skole og jobb, pluss en del sykdom blant spillerne.  



Hovedstyret 
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Som følge av det lave oppmøtet har det til tider vært litt laber stemning i laget. 

Nå på vårparten ser det imidlertid lyster ut, folk er ferdige med eksamener og vi stiller flere og flere på 
treninger og kamper.  

Hele høstsesongen trente laget på for små baner, da det ikke var andre baner tilgjengelig for trening. 
Dette førte til at vi slet veldig med samspillet når vi kom på kamper og måtte spille på et mye større 
areal enn det vi var vant til å trene på. I desember begynte vi treningen vår på Ågotnes og treningene 
fikk en helt annen kvalitet. Dette var bra for laget.  

I tillegg har laget gått fra et hobbilag til et lag som ønsker å satse. Det fører til at vi savner en trener. Per 
i dag har vi spillende trener, men dette er ikke en god nok løsning for et lag som ønsker seg opp og 
frem. Det jobbes med en trenerløsning for laget. Dessverre vokser ikke trenere på trær. Men kretsen er 
samarbeidsvillig og leiter litt for oss. I mellomtiden har vi fått Torkil Rødsand (regionsleder) til å bistå 
oss på et par treninger for å lære oss nye driller som vi kan ha på trening uten han.  

Gjennom sesongen har Vestnytt fulgt oss. Hver mandag etter kamphelg sendes det inn referat og 
detaljer fra kampen/-e, da Vestnytt ikke har mulighet til å stille på kamper selv.  

Dette er en veldig fin løsning og vi får god dekning etter hver kamp.  

Vi går nå ut i vårsesongen på en foreløpig 3. plass. Denne plassen satser vi på å holde, da vi ser på laget 
som mye bedre enn de lagene under oss.  

Vi er klar for neste sesong og da venter enda flere spillere som returnerer fra utenlandsstudier. 

På herrersenior er det 8 spillere. Dessverre har to av spillerne reisejobber, og kan derfor ikke møte opp 
på alle kamper. Vi har trening hver tirsdag og onsdag, men vi har ikke vært så flink på oppmøte. 
Grunnen for dette er treningsforholdene og mangel på trener. Men vi er alle enige i at vi må ta litt mer 
ansvar og få orden på holdningene våre. I sesongen har det gått langt dårligere enn vi hadde 
forhåpninger om. Vi ligger middels på tabellen og det synes vi ikke er godt nok.  

Vi har lyst til å få ett bra senior lag, men da trenger vi flere spillere, bedre treningsforhold og en trener 
som kommer utenfra.  

Som lag ser vi imidlertid positivt på fremtiden og håper vi fortsetter sånn. 

Samlet sett er det en positiv holdning i basketgruppen, og vi er stolte over den framgang og utvikling vi 
har hatt. Dersom vi klarer å rekruttere enda flere spillere og tilby bedre treningsforhold og flere trenere 
skal det absolutt være mulig å øke gruppen enda mer! Vi har ett godt samhold blant spillerne og er 
stolte over å representere Sotra Sportsklubb i helt nye drakter denne sesongen! 

 

 



Hovedstyret 
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ÅRSMELDING IDRETTSKOLEN 
Idrettskolen har vokst seg enda litt større i 2010, og er representert på Brattholmen, Foldnes, 
Hjelteryggen, Liltjevatnet og Foldnes. 

Sotra SK har styrket Idrettskolen ved ikke å starte reine fotball- håndball – eller basketball lag for 6 
åringer. Dette gjør at de minste alltid vil få et variert idrettstilbud det første året. 
Idrettskolen er åpen for 6 og 7 åringer, slik at de som ønsker å fortsette på idrettskolen etter første året 
har anledning til dette som alternativ til å begynne i èn idrett. 

Idrettskolen har mange aktiviteter for medlemmene. De viktigste er Fotball, håndball, basketball, 
svømming, bowling og turer. Dette er med på å øke ungenes mulighet til selv å velge hvilken aktivitet de 
ønsker å satse på, samtidig som det også gir en bredde i aktiviteten i en viktig alder som er med på å 
øke ungenes motorikk og fysikk. 

 

   
UTBYGGING 
Etter veldig mange års planlegging og tilrettelegging ble 26.august 2010 en merkedag for både Sotra SK 
og idretten i Fjell Kommune. Kommunestyret vedtok å bygge ny flerbrukshall i Straume Idrettspark – en 
hall som bl.a. skal romme 3 aktivitetsflater (tilsvarende 3 håndballbaner). Hallen vil også bli en arena 
for nasjonale mesterskap og andre typer aktiviteter. 

Dette vil gi både Sotra SK og idretten generelt i kommunen er etterlengtet økning i 
treningskapasiteten. Sotra SK vil i tillegg får samlet all aktiviteten i Straume Idrettspark, noe som vi gi 
mange fordeler og positive effekter for klubben og kommunen 

Byggearbeidene er planlagt oppstart høsten 2011, og hallen skal åpne høsten 2012. 

Samtidig med vedtak om ny hall ble 
det bestemt at gressbanen skal 
bygges om til ny kunstgressbane, 
noe som vil gi en betydelig økning i 
treningskapasiteten. 

 

Den nye kunstgressbanen skal stå 
ferdig til våren 2011, og vil bli en 
topp moderne stadion som vil 
tilfredsstille spill helt opp i 1.divisjon. 

Den nye flerbrukshallen bygges og eies av Fjell Kommune. Sotra SK har vedtatt å gi kommunen tomt for 
hallen som er ferdig planert, og har en verdi på ca. 15 mill. Sotra SK har dermed en betydelig innsats i 
hallen, noe som bl.a. gjenspeiles i avtale om bruk. 



Hovedstyret 
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Drakter med gamle logoer er bl.a. sendt 
til Mathar spillere i Kenya. 

Hallkomiteen består av 6 personer; 3 fra Fjell Kommune, 2 fra Sotra SK og 1 fra Idrettsrådet. 

Omlegging til kunstgress på fotballbanen er et prosjekt som utføres av Straume Idrettspark AS i 
samarbeid med Sotra SK og Fjell Kommune. 
Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 6,7 millioner.  

Tippemidler 2,2 mill 
Fjell Kommune 3,5 mill 
Sotra SK 1 mill 

 

Parallelt jobber klubben videre med planene for ny fotballhall, flytting av dagens beachbane og 
utvidelse av turveiene.  Sentralt i dette er samarbeidet med Soli Eigedom. 

 

KLUBBENS ØKONOMI 
Sotra Sportsklubb har en sunn og god økonomi, og hadde i 2010 et overskudd på kr. 100.000,- 
Inntektene har i 2010 økt betydelig, (fra 4,9 mill til 6,4 mill) først og fremst gjennom; 

- Økning i sponsormidler (300´) 
- Offentlige tilskudd (345´) 
- Godt salg av Bonusguiden (170´) 
- Dugnader og Cup inntekter (357´) 
-  

Utgiftene har stor sett blitt styrt innenfor budsjett, og 
hvor 2010 bar preg av å være 2.året med nytt navn og 
dermed en god del utskifting av drakter. 

Dag Helleland sluttet som markedssjef i juni. Styret valgte 
i den forbindelsen å redusere stillingen til 50%, og ansatte 
Sølvi Hylleseth. Hun jobber i tillegg 50% som 
trenerkoordinator i håndball. 

Irene Herdlevær gikk inn i stillingen som klubbsekretær i oktober. Klubben hadde da vært uten 
klubbsekretær siden juni. 
I forbindelse med utbygging av Idrettsparken og en lengre periode uten klubbsekretær og 
markedssjef ble Dan Christensen (styreformann) engasjert i lønnet stilling i ca. ½ år.  
 

Styret foreslår at årets overskudd på kr. 28.700,- overføres til fri egenkapital. 
Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift. Regnskapet er 
satt opp under denne forutsetning. 





 Sotra Sportsklubb
 Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Sponsorinntekter 856 666 602 702
Lodd, kalender og provisjonsinntekter 605 207 548 759
Kiosk og automater 342 989 263 330
Driftstilskudd Fjell Kommune 360 903 192 382
Grasrotmidler 265 011 225 652
Andre offentlige tilskudd 381 167 429 529
Andre inntekter 393 881 30 081
Leieinntekter 164 600 205 000
Dugnadsinntekter 1 178 666 800 553
Cup og aktivitetsinntekter 417 764 251 439
Medlemskontingent 1 562 586 1 429 245
Sum driftsinntekter 6 529 440 4 978 672

Leie hall 256 000 0
Utgifter og innkjøp - aktiviteter 163 603 159 169
Innkjøp kalender og lodd 292 400 288 210
Innkjøp kiosk 163 466 135 839
Utgifter kamper 358 019 251 534
Egen deltakelse cuper/treningsleirer 752 692 368 498
Innkjøp utstyr og materiell 732 719 626 576
Lønnskostnader m.m. 2 1 888 305 1 644 032
Ordinære avskrivninger 4 1 738 0
Renhold 142 802 109 301
Leie datasystemer, kontormaskiner og transportmidler 99 822 93 287
Reklame 48 910 91 697
Trener-, leder- og spillerkurs 229 350 185 880
Lagavgift, bøter og avgifter til kretsen 426 298 374 509
Tilstelling medlemmer 74 773 95 129
Avsatt tap på fordringer 241 651 77 715
Øvrige driftskostnader 2 659 751 351 383
Sum driftskostnader 6 532 298 4 852 759

Driftsresultat -2 859 125 913



 Sotra Sportsklubb
 Resultatregnskap

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter 38 497 38 471
Andre finansinntekter 2 505 8 386
Rentekostnader 90 2 181
Andre finanskostnader 9 353 14 804
Resultat av finansposter 31 559 29 872

Ordinært resultat før skattekostnad 28 700 155 785

Årets resultat 28 700 155 785

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 5 28 700 155 785
Sum overføringer 28 700 155 785



 Sotra Sportsklubb
 Balanse pr. 31.12.

EIENDELER Note 2010 2009

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Tomter og bygninger 4 558 000 702 876
Driftsløsøre, inventar o.l. 4 19 700 0
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 6 1 200 000 1 200 000
Lån til foretak i samme konsern 6 370 000 1 720 000
Sum anleggsmidler 2 147 700 3 622 876

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 1 228 361 587 099
Andre fordringer 218 021 674 026
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 3 975 626 2 665 404
Sum omløpsmidler 5 422 008 3 926 528

SUM  EIENDELER 7 569 708 7 549 404





Sotra Sportsklubb Noteopplysninger for 2010

Note 1       Regnskapsprinsipper

Note 2       Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader 2010 2009
Lønninger 868 870 669 367
Arbeidsgiveravgift 130 969 149 003
Pensjonskostnader 5 765 8 057
Bilgodtgjørelse 626 257 606 330
Andre ytelser 256 443 211 275

Sum 1 888 304 1 644 032

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. 

Inntektsføring ved salg av billetter til arrangement skjer på leveringstidspunktet. Sponsoravtaler 
inntektsføres i takt med avtaleperioden.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

Antall årsverk sysselsatt 3 3

Daglig
Ytelser til ledende personer leder Styret
Lønn 0 0
Pensjonsutgifter 0 0
Annen godtgjørelse 0 0

Zirit, som drives av daglig leder, har fakturert følgende til Sotra Sportsklubb for 2010;

- Honorar 285 055
 - Regnskapsføring for 2009 og 2010 70 000
- Viderefakturering av lisens og programmering fra Hult og Lillevi 28 870
Superoffice samt Zirius

Revisor
Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte:
Lovpålagt revisjon eks mva 29 600
Bistand skatt og merverdiavgift eks mva 13 300
Kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2010 eks mva 42 900

Sportsklubben har inngått en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk  
tjenestepensjon. Pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. 

Inntektsføring ved salg av billetter til arrangement skjer på leveringstidspunktet. Sponsoravtaler 
inntektsføres i takt med avtaleperioden.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.



Sotra Sportsklubb Noteopplysninger for 2010

Note 3       Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 28 445,-

Note 4      Varige driftsmidler

Tomt Inventar Prosjekt ny hall Sum

Anskaffelseskost 01.01. 550 000         125 850            675 850
Tilgang 8 000             21 438       19 025              48 463
Avgang -                144 875            144 875
Anskaffelseskost 31.12. 558 000         289 750            847 750

Akkumulerte avkrivninger 31.12. -                1 738         1 738
Bokført verdi pr. 31.12. 558 000         19 700       -                    577 700

Årets avskrivninger -                1 738

Avskrivningssats 0 % 20 %

Note 5       Egenkapital
Bundet Annen

egenkapital egenkapital Sum
Egenkapital 01.01 3 560 752 2 913 459 6 474 211
Årets resultat 28 700 28 700
Egenkapital 31. desember 3 560 752 2 942 159 6 502 911g p

Note 6       Aksjer i datterselskap

Sotra Sportsklubb eier 66 % av aksjene i Straume Idrettspark AS.

2009
Årsresultat -148 996
Egenkapital 1 898 034

Regnskapet for Straume Idrettspark AS for 2010 er ikke avsluttet. Av denne grunn er tall fra 2009 benyttet.

Sotra Sportsklubb har gitt et lån til Straume Idrettspark AS som pr 31.12.2010 er på kr 370 000.









BUDSJETT 2011
SOTRA SPORTSKLUBB Sotra Sportsklubb
 

 Regnskap Bud.
 2010 Sotra SK 

Sponsorinntekter 856 666 1 072 000
Salg Lodd, kalender og provisjoner 605 207 140 000
Kiosk og automatsalg 342 989 352 000
Kommunale tilskudd 360 903 300 000
Grasrot og Bingo inntekter 265 011 350 000
Bingo inntekter 182 440 180 000
Offentlige tilskudd 441 167 500 000
Andre inntekter 102 730 212 000
Leieinntekter 164 600 200 000
Dugnadsinntekter 1 178 666 1 015 000
Cup- og aktivitetsinntekter 390 655 550 000
Medlemskontingent 1 572 406 1 965 000

Sum Inntekter 6 463 440 6 836 000

Cup- og aktivitetsutgifter -163 603 -270 000
Innkjøp/utg. lodd, bonusguide -292 400 -170 000
Innkjøp kiosk -163 466 -160 000
Utgifter kamper -358 019 -610 000
Deltakelse Cuper og Treningsleirer -752 692 -740 000
Innkjøp utstyr (drakter, baller etc.) -732 719 -730 000
Utgifter krets/forbund -440 098 -451 000
Andre kostnader -190 000 -275 000
Gaver og premier -21 221 -17 000

Sum Aktivitetskostnader -3 114 218 -3 423 000
    Aktivitetsresultat 3 349 222 3 413 000

Lønn -1 005 604 -1 270 000
Lønn/Gaver/godtgjørelse til ansatte -256 444 -240 000
Kjøregodtgjørelser trenere og spillere -726 427 -97 000
Kjøregodtgjørelser vakter Bildøyhallen 0 -40 000
Kjøregodtgjørelser Andre -775 000

Sum Lønn og kjøregodtgjørelser -1 988 475 -2 422 000

    Aktivitetsresultat m/lønn 1 360 747 991 000

Renhold -142 802 -145 000
Leie kontor- og datasystemer og transportm -99 822 -75 000
Kontor-/telefon kostnader -107 143 -119 000
Reklame -48 910 -30 000
Reparasjon og vedlikehold 0 -55 000
Møte- reise- og kurs kostnader -229 350 -150 000
Tilstelning for medlemmer -74 773 -140 000
Tap på fordringer -241 651 -50 000
Andre kostnader -417 417 -116 000
Transportmidler / Traktor 0 -20 000
Avskrivninger -1 738

Sum Driftsutgifter -1 363 606 -900 000
-2 859 91 000

Rente og finansinntekter 41 002 55 000
Rente og finanskostnader -90 0
Bank og kortgebyrer -9 353 0
Andre finansposter 0 -10 000

Sum Finans 31 559 45 000

Finansresultat 28 700 136 000

Overført annen egenkapital 0 0
Sum Ekstraord. Poster 0 0

28 700 136 000Årsresultat

Inntekter

Aktivitetskostnader

Driftsresultat
Finansinntekter- kostnader

Ekstraordinære Poster



BUDSJETT 2011
SOTRA SPORTSKLUBB Klient : 952304283 - Sotra Sportsklubb
 

 Regnskap Bud. Bud Regnskap Bud Regnskap Bud Bud Bud Regnskap
 pr. 31.12 Sotra SK Fotball Fotball Håndball Håndball Idrettskolen Basket Hovedstyret Hovedstyret

2010   

Sponsorinntekter 856 666 1 072 000 200 000 167 675 100 000 129 290 22 000 750 000 507 476
Salg Lodd, kalender og provisjoner 605 207 140 000 30 000 212 169 90 000 160 258 0 20 000 0 201 301
Kiosk og automatsalg 342 989 352 000 150 000 145 204 140 000 138 488 2 000 60 000 56 909
Kommunale tilskudd 360 903 300 000 105 000 0 75 000 0 15 000 15 000 90 000 360 903
Grasrot og Bingo inntekter 265 011 350 000 122 500 0 87 500 0 17 500 17 500 105 000 265 011
Bingo inntekter 182 440 180 000 63 000 0 45 000 0 9 000 9 000 54 000 182 440
Offentlige tilskudd 441 167 500 000 175 000 119 000 125 000 90 000 25 000 25 000 150 000 214 171
Andre inntekter 102 730 212 000 120 000 39 706 30 000 55 194 10 000 52 000 7 980
Leieinntekter 164 600 200 000 0 25 500 0 18 360 200 000 112 600
Dugnadsinntekter 1 178 666 1 015 000 350 000 310 845 250 000 277 018 15 000 400 000 583 726
Cup- og aktivitetsinntekter 390 655 550 000 300 000 154 530 250 000 235 775 0
Medlemskontingent 1 572 406 1 965 000 1 050 000 881 305 790 000 595 640 65 000 60 000 0 10 036

Sum Inntekter 6 463 440 6 836 000 2 665 500 2 055 934 1 982 500 1 700 023 131 500 195 500 1 861 000 2 502 553

Cup- og aktivitetsutgifter -163 603 -270 000 -70 000 -56 800 -110 000 -44 559 0 -25 000 -65 000 -62 244
Innkjøp/utg. lodd, bonusguide -292 400 -170 000 -50 000 -50 600 -120 000 -126 432 0 0 -101 200
Innkjøp kiosk -163 466 -160 000 -100 000 -99 601 -60 000 -63 577 0 0 0
Utgifter kamper -358 019 -610 000 -440 000 -179 528 -150 000 -163 703 -20 000 -1 800
Deltakelse Cuper og Treningsleirer -752 692 -740 000 -500 000 -491 154 -240 000 -259 889 -1 650
Innkjøp utstyr (drakter, baller etc.) -732 719 -730 000 -370 000 -392 601 -290 000 -274 671 -40 000 -25 000 -5 000 -5 138
Utgifter krets/forbund -440 098 -451 000 -171 000 -120 443 -280 000 -299 715 0
Andre kostnader -190 000 -275 000 0 66 000 -25 000 -14 402 -250 000 -250 000
Gaver og premier -21 221 -17 000 -5 000 -2 836 0 0 -10 000 -2 000 -2 135

Sum Aktivitetskostnader -3 114 218 -3 423 000 -1 706 000 -1 327 563 -1 275 000 -1 246 948 -40 000 -80 000 -322 000 -424 167
    Aktivitetsresultat 3 349 222 3 413 000 959 500 728 371 707 500 453 075 91 500 115 500 1 539 000 2 078 386-   

Lønn -1 005 604 -1 270 000 -200 000 -190 330 -220 000 -106 000 -850 000 -702 991
Lønn/Gaver/godtgjørelse til ansatte -256 444 -240 000 -50 000 -90 000 -150 000 -131 265 -40 000 -35 179
Kjøregodtgjørelser trenere og spillere -726 427 -97 000 0 0 -60 000 0 -5 000 -32 000 0 0
Kjøregodtgjørelser vakter Bildøyhallen 0 -40 000 0 0 -40 000 0 0
Kjøregodtgjørelser Andre -775 000 -545 000 -390 826 -150 000 -250 196 -80 000 -80 093

Sum Lønn og kjøregodtgjørelser -1 988 475 -2 422 000 -795 000 -671 156 -620 000 -487 461 -5 000 -32 000 -970 000 -818 263

    Aktivitetsresultat m/lønn 1 360 747 991 000 164 500 57 215 87 500 -34 386 86 500 83 500 569 000 1 260 123
-   

Renhold -142 802 -145 000 -10 000 -13 200 0 -135 000 -129 602
Leie kontor- og datasystemer og transportm -99 822 -75 000 0 -15 763 0 -1 250 -75 000 -82 809
Kontor-/telefon kostnader -107 143 -119 000 -29 000 -12 714 0 -5 408 -90 000 -86 646
Reklame -48 910 -30 000 -10 000 0 0 -500 -20 000 -48 410
Reparasjon og vedlikehold 0 -55 000 0 0 0 0 -55 000 0
Møte- reise- og kurs kostnader -229 350 -150 000 -75 000 -18 635 -40 000 -37 228 -35 000 -173 488
Tilstelning for medlemmer -74 773 -140 000 -20 000 -20 094 -30 000 -29 953 -50 000 -25 000 -15 000 -12 078
Tap på fordringer -241 651 -50 000 0 0 -50 000 -241 651
Andre kostnader -417 417 -116 000 -4 000 -5 695 -20 000 -3 844 -5 000 -12 000 -75 000 -407 699
Transportmidler / Traktor 0 -20 000 0 0 -20 000
Avskrivninger -1 738 -1 738

Sum Driftsutgifter -1 363 606 -900 000 -148 000 -86 101 -90 000 -78 182 -55 000 -37 000 -570 000 -1 184 121
-2 859 91 000 16 500 -28 886 -2 500 -112 568 31 500 46 500 -1 000 76 002

-   
Rente og finansinntekter 41 002 55 000 0 30 000 15 000 25 000 23 497
Rente og finanskostnader -90 0 0 0 0 2 465
Bank og kortgebyrer -9 353 0 0 0 0 0 0 -90
Andre finansposter 0 -10 000 0 0 0 0 -10 000 -9 353

Sum Finans 31 559 45 000 0 0 30 000 15 000 0 0 15 000 16 519
-   

Finansresultat 28 700 136 000 16 500 -28 886 27 500 -97 568 31 500 46 500 14 000 92 521
-   
-   

Overført annen egenkapital 0 0 0 -   -28 700
Sum Ekstraord. Poster 0 0 0 0 0 0 0

28 700 136 000 16 500 -28 886 27 500 -97 568 31 500 46 500 14 000 63 821

Ekstraordinære Poster

Årsresultat

Inntekter

Aktivitetskostnader

Driftsresultat
Finansinntekter- kostnader



FORSLAG 1 

 

Det legges fram forslag om endring av medlemskontingenten, gjeldende fra 2011 

1. Kontingenten deles inn i 3 deler; 
a. MEDLEMSAVGIFT 

”Støtte” medlemmer (betaler kun medlemsavgift) 
b. AKTIVITETSAVGIFT 

Medlemmer som kun vil bruke anlegget for å trene (Medl.avg. + aktivitets avg.) 
c. SERIE / LAG AVGIFT 

Medlemmer som spiller på et organisert lag (alle tre elementene sammenlagt) 
 

2. Kontingenten økes med kr. 150,- som tilsvarer netto inntekt på Bonusguide eller tilsvarende. 
Dette gjør at det blir frivillig å delta i salgsarbeidet for klubbens medlemmer. 

 

Forslag til ny medlemsavgift 

Medlemsavgift  400,- 
Aktivitetsavgift  500,- 
Serie-/lag avgift  450,-  –  1050,- 

 

 
2009 Fra 2011 

6 til 11 år  kr        1 200   kr        1 350  
12 til 19 år  kr        1 500   kr        1 650  
Over 19 år  kr        1 800   kr        1 950  

 

Styret 

  



FORSLAG 2 

Styret ønsker å gjøre følgende endring i klubbens vedtekter; 

 

§ 9 Årsmøtet 

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. 

Endres til; 

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars. 

 

Begrunnelse; 

Sotra Sportsklubb har mer enn 5 millioner i omsetning, og kommer derfor innefor krav om autorisert 
revisor. Med krav om å gjennomføre årsmøtet i februar blir tidsfrist for revidert årsregnskap for 
knapp. 

 

Styret 
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Visjon 

”En klubb for Alle med Idrett i et godt Miljø” 
  

Sotra Sportsklubb skal være en ”breddeklubb” hvor hovedfokus er å kunne gi et bredt 
aktivitetstilbud til alle aldersklasser i flere idretter og aktiviteter. 
For å ivareta alle typer barn og ungdom er det avgjørende at idretten og aktiviteten skjer i et godt 
miljø. Sotra Sportsklubb skal derfor i alle situasjoner jobbe for høyest mulig trivselsfaktor. 

 

 

 

 

 

 

Misjon 
Sotra Sportsklubb sin misjon er å drive et idrettsmiljø i Fjell Kommune basert på aktivitet 
og sunne verdier i tillegg til å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. 

Vi skal ivareta barn og unge som ønske å bruke sin fritid på en aktiv og sunn måte, noe som 
gjenspeiles i klubbens tilbud. Det er også en forutsetning for klubben å tilrettelegge for fysisk 
aktivitet og holdningsskapende arbeid i alle aldersgrupper. 
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