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ÅRSMELDING
Sotra Sportsklubb er en breddeklubb med sportslig aktivitet innen Fotball, Håndball, Basketball,
Boksing, Friidrett/mosjon og idrettskole
Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark.
Klubbens sportslige aktivitet er primært i Straume Idrettspark, men det er også en vesentlig aktivitet
i Bildøyhallen og på de nærmeste skolenes gymsaler.

Hovedstyret og organisasjon
Hovedstyret har i 2017 bestått av 8 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder og 2
varamedlemmer. 2 styremedlemmer gikk av i perioden (merket med *)
3 av styremedlemmene representerer idrettsgrenene fotball, håndball og øvrige idretter,
representert ved boksing.
Rikard Toft Ledang
Stig Bendiksen
Øystein Bredholt
Cecilie Dahl
Siv Øye Carlsen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Trond Jetmundsen *
Lisbeth Blix Hjelle
Glenn Bjærum
Anders Greni Askeland
Gerd Sæle *
Kenneth Lervik

Fotballeder
Håndballeder
Bokserne
Turn
Varamedlem
Varamedlem

Styrets arbeid
Det er avholdt 12 styremøter i perioden.
Hovedoppgavene til styret i 2017 har vært å ferdigstille arbeidet med kvalitetsklubb Nivå1 (se egen
sak), sammenslåing med Sotra Turn samt arbeid med klubbens organisasjonsform.

Organisasjon
Dan Christensen
Irene Herdlevær:
Jeanett Marthinussen:
Jonny Rufus:
Erlend Schuman
Maria Buene Nilsen

Daglig leder, 100%
Klubbsekretær, 100% stilling.
Arrangements- og markedsansvarlig, Prosjektstilling 80%
Leder FFO, 50% stilling
Leder AFO, 50% stilling
Leder kafè og cateringdrift, 100% stilling

I tillegg har klubben 13 ansatte i deltidsstillinger innen vakthold og kafè.
I idrettsgruppene er det til sammen 4 ansatte i veilederstillinger.
Utenom trenere har klubben ca. 12 årsverk.
Inkl. trenere med kontrakt har klubben ca. 17 årsverk.
Klubben har 1.865 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret uten Turn & Dans. Dette er
en liten økning på 26 medlemmer fra 2016.
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Inkludert turn har Sotra Sportsklubb nå 2.533 medlemmer.
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FRAFALL
Det som imidlertid bekymrer i forhold til medlemsutviklingen er den økende frafallsprosenten i de to
største idrettene våre i aldersgruppen 6-12 år og 13-19 år (det er ikke gjort målinger i turn)
Frafallet er overraskende høyt i håndball, og fotballen har hatt en markant vekst i frafallet de siste 3
årene.
Det må legges til at frafallet er målt fra aldersgruppen 6 – 12 år mot 13-19 år
Dette gjør at vi får med frafallet helt opp til 19 år gamle medlemmer. Det ideelle ville vært en
aldersgruppe fra 13 til 16 år.
Trenden og utviklingen blir likevel riktig, selv om prosentsatsene blir høye som følge av
aldersgruppen som måles.

Fotball
Håndball

2013
24,4 %
24,8 %

2014
13,0 %
40,7 %

2015
27,2 %
45,6 %

2016
31,1 %
55,6 %

2017
37,1 %
55,9 %

Dette blir klubbens viktigste arbeidsoppgave de kommende årene, og hvor mottoet er

«FLEST MULIG – LENGST MULIG»
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VISJON
En klubb for alle med idrett i et godt miljø
Klubben har jobbet godt med å etterleve vår visjon, og har også dette som den viktigste rettesnoren
i årene som kommer.
Det vil alltid være utfordringer i det å skulle være en klubb for alle – bl.a. på trenersiden hvor visjon
og målsetting krever mer ressurser enn det klubben til tider har tilgjengelig. Det viktigste er likevel at
vi jobber mot det samme målet – med respekt for hverandre.

Sotra SK har definert seg selv til å være en breddeklubb med tilbud for alle. Dette betyr at klubben
skal gi et like godt tilbud til de som ønsker å satse hardt på idretten og til de som er med for å ha det
kjekt i fritiden.
Dette skal gjenspeiles i aktivitet og økonomi, og er gruppestyrenes ansvar å forvalte på en
god måte.
Til å utføre det daglige arbeidet med oppfølging av klubbens lag har gruppene egne trenerveiledere
og sportslige ledere (se mer info under hver gruppe)

Enhetene har i sine sportsplaner en målsetting om å avansere i divisjonssystemet. Satsingen skal
først og fremst skje gjennom egen rekruttering og talentarbeid, noe som gjør at målet vil ta lengre tid
å nå enn om målet skulle nås ved bruk av mer penger.
Hovedstyret uttrykte i 2016 en bekymring over at fotballgruppens kostnadsnivå for
A-lagene er uforholdsmessig høyt i forhold til breddelagene og derfor trolig i strid med klubbens
visjon og målsetting. Forskjellene økte i 2017.
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Fotball
Fotballstyret har i perioden bestått av følgende;
Trond Jetmundsen *

Leder, drift, økonomi

Sjur Århus **

Nestleder, leder sportslig utvalg

Terje Madsen

Ungdomsfotball

Espen Sjøflot ***

Dommeransvarlig

Per Øystein Mikalsen Kommunikasjonsansvarlig

·
·
·

Helene Ellingsen

Kvinnefotball

Trond Seim

Barnefotball

Stine Hesjedal

Kvinnefotball

* Trond Jetmundsen gikk av som leder i oktober 2017
** Sjur Århus overtok som leder, men gikk av i januar 2018
*** Espen Sjøflot trakk seg fra fotballstyret i november 2017.

Fotballgruppen har siden januar 2018 vært uten leder.
Hovedstyret/administrasjonen overtok alle løpende oppgaver med virkning fra februar 2018
Gruppen har 2 ansatte utover trenere;
Roy Nymark
Trenerveileder (50% stilling)
Tommy Knarvik

Sportslig leder (50% stilling)

1. Medlemsutvikling
Fotballgruppen hadde en nedgang på 20 medlemmer fra 2016 til 2017.
2. Økonomi
Fotballens resultat for 2016 ble på minus 434.141,-.
Fotballens budsjett for 2016 viser et overskudd på kr. 29.000,-. Hovedstyret innvilget kr.
200.000,- i ekstra kostnader rundt A-laget, noe som skulle gitt et underskudd på kr.
170.000,Årsaken til underskuddet er først og fremst økte kostnader.
Underskuddet dekkes av klubbens øvrige drift.
Dette er 5. året på rad med underskudd i fotballgruppen, og det er de siste 5 årene blitt et
samlet underskudd på 1,3 mill.
Det er følgelig riktig å konkludere med at fotballgruppen ikke har hatt kontroll på egen
økonomi de siste årene, noe som har gått utover klubbens øvrige idretter og drift.
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Fotballens kostnader fordeler seg slik; (2018=budsjett)
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Det er i første rekke lønnskostnadene som øker.
I 2012 utgjorde lønn 29% av samlede kostnader mens i budsjett for 2018 utgjør lønn 51%.
Noe av lønnsøkningen skyldes bl.a. satsing på Fotballakademi og ansettelse av Tommy som
Sportslig leder. I begge disse tilfellene er det tilhørende inntekter.
Fordeling mellom «bredde» og «topp» i fotballen (2018=budsjett) der «topp» er A-lag herrer og
damer.
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A-lagene
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3. A-lagene
Resultater
A-lag damer fikk en «slite-sesong» med bl.a. trenerbytte midt i sesongen, men har
likevel klart seg fint.
Damene havnet på nest-siste plass i 3.divisjon og beholdt dermed plassen siden kun
ett lag rykker ned.
A-lag herrer har hatt et relativt ungt lag og har brukt 2017 til å «sette laget».
Sesongen har vært meget god for laget, og både lag og klubb er godt fornøyd med
en 4.plass i fjorårets 3.divisjon – som fra 2017 ble langt tøffere enn «gamle»
3.divisjon.
Økonomi/satsing
Klubben har aldri brukt så mye penger på A-lagsatsingen som i 2017. Til sammen er
det brukt 2,2 mill på lagene, hvorav herrelaget brukte 2 mill.
I fotballgruppen har det vært et ønske om fortsatt satsing, noe 2018-budsjettet bærer
preg av, men hvor enkeltposter som bl.a. reisekostnader er kraftig redusert som følge
av et mer lokalt puljeoppsett.
Videre satsing
Det ble i årsmeldingen for 2016 varslet om en knallhard satsing på A-lagene i 2017.
Denne satsingen er langt på vei opprettholdt i 2018 med en økning på
lønnsbudsjettet på 9%. Det blir imidlertid spart en del på reisekostnader, utstyrskjøp
og treningsleir slik at samlede kostnader for A-lagene går ned med ca. 20%.
4. Rekrutteringslagene
Resultater
Sotra G17 ble årets vinner i NorwayCup. Samme laget kom til finalen i Riga-Cup,
hvor de tapte 1-0 mot Zenit. 2017 ble G17-lagets år med en utrolig sterk sesong og
prestasjon på mange områder.
Klubbens satsing på egne spillere
Sotra Sportsklubb er definert som
«breddeklubb», noe som betyr at vi
skal ha et likeverdig tilbud til alle. I
praksis betyr det at Sotra Sportsklubb
først og fremst skal bruke
egne spillere på alle nivå slik
at det er reelle muligheter i
egen klubb - også for de
som virkelig vil satse på
idretten.
Det betyr også at klubben skal ha et godt tilbud til de som ikke har den høyeste
ambisjonen og målsettingen, men som trives med aktiviteten.
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5. Aldersbestemt
Det er god rekruttering i de yngre klassene. Rekrutteringsarbeidet skjer sammen med de
andre idrettene, og med største fokuset rundt skolestart.
Vi har mange gode prestasjoner, men kan spesielt trekke frem G13 som spilte seg helt opp
til finale i kretsmesterskapet, der de tapte mot Fyllingsdalen.
Fotballgruppen vil fortsette med å utvikle
spillere slik at vi mest mulig er selvforsynt
med spillere til våre A-lag.
·
·
·

Mathilde Sangolt har i 2017 blitt tatt
ut til landslagssamling
Håkon Herdlevær og Lars Hella har
spilt på Kretslaget G16
G13-laget kom på 2.plass i årets
kretsmesterskap

6. Andre hendelser
Tradisjonen tro så har det også i 2017 blitt
arrangert turer til NorwayCup og Voss Cup. Fotballgruppen har også arrangert Sartor Cup
og Innecup. Begge cupene har gode påmeldingstall og er blitt arrangert på en veldig god
måte.
En stor takk til de som har stått i bresjen for disse to store arrangementene.
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Håndball

STYRET
Lisbeth Hjelle

Leder

Stian Andre Larsen

Nestleder, Økonomiansvarlig

Paal T. Lilletvedt

Sportslig leder 6-11 år

Morten Heggernes

Foreldrekontaktansvarlig

Marita Kristiansen

Dommerkontakt

Terje Strømme

Cupansvarlig

Monica Berntsen

Sportslig leder junior/senior

Gerd Sæle

Arrangementsansvarlig

Sportslig utvalg
Stian Mikkelborg *

Leder

Paal T. Lilletvedt

Sportslig leder barnehåndball

Bente Johansson *

Medlem

Kenneth Hansen

Medlem

* Monica Berntsen trakk seg fra styret 16.06.2017
** Marita Kristiansen trakk seg fra styret 16.08.2017, men har fortsatt som
dommerkontakt
*** Stian Mikkelborg trakk seg fra Sportslig utvalg 11.05.2017
**** Bente Johansson trakk seg fra Sportslig utvalg 31.05.2017
***** Kenneth Hansen trakk seg fra Sportslig utvalg 31.05.2017
Det viste seg å være vanskelig å rekruttere nye frivillige til styre- og utvalgsverv. To av
styremedlemmene fikk derfor følgende tilleggsoppgaver:
Terje Strømme: Sportslig leder for gutter junior/herrer
Morten Heggernes: Sportslig leder for jenter junior/damer
Terje, Morten og Paal har således utgjort årets SU (sportslig utvalg)
Marita Kristiansen fortsatte å være dommerkontakt etter at hun trakk seg fra styret.

1. Styrets arbeid
Det er avholdt 11 styremøter i perioden. I tillegg har styremedlemmene deltatt i ulike møter
og fora i tilsvarende antall.
I tillegg til de faste oppgavene som å skaffe trenere, tildele treningstid, melde på i
seriespill/turneringer, organisere arrangement (seriekamper, turneringer), administrere
dommeretildeling til 10- og 11-årskamper, behandle søknader, gjøre sportslige og
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økonomiske prioriteringer, har styret inneværende år brukt mye tid på enkeltsaker. Styret
satte optimistisk i gang med Klubbhusprosjektet, men pga redusert styre/SU, og
ovenfornevnte oppgaver, har dessverre ikke styret hatt kapasitet til å fortsette dette arbeidet.
Det anbefales at det nye styret tar opp igjen dette viktige arbeidet.
2. Medlemsutvikling
Håndballgruppen har hatt en liten tilbakegang i medlemstallet fra 2016. Tilbakegangen er på
14 medlemmer og gir dermed samme antall utøvere som i 2015.
Selv om håndballen er en idrett som domineres av jenter, så har det for Sotra Sportsklubb
vært en positiv trend for håndballguttene. Andelen har økt fra 27% i 2016 til 31% i 2017.
Andel jenter er på 69%.
3. Økonomi
Håndballgruppen leverer et overskudd på kr. 312.731,- , et resultat som er godt over
budsjett. Hovedgrunnen til det store overskuddet er høyere inntekter enn budsjettert, samt ni
måneder uten trenerkoordinator

Håndballens kostnader har i 2017 blitt fordelt slik;
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Fordeling mellom «bredde» og «topp» i håndballen;
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4. Håndballens kostnader sett i forhold til klubbens visjon/målbilde.
Håndballens samlede bruk av pengene anses å være i tråd med klubbens visjon og
målbilde der klubben er tydelig på å
være en klubb for alle. Satsingslagene
får tildelt en høyere sum pr. spiller – noe
som er naturlig sett i forhold til
kostnadene på disse lagene, men
«breddens» andel utgjør fremdeles en
langt større andel av totalbudsjettet og
viser derfor også håndballens satsing
på aldersbestemte lag.
Sett opp mot divisjonsløftet anser også
håndballstyret at budsjetterte beløp på
satsingslagene er riktig. Klubben har
definert at divisjonsløftet fortrinnsvis
skal komme gjennom langsiktig jobbing
mot våre aldersbestemte lag.
5. A-lagene
Resultater
For våre unge damespillere, har sesongen vært svært krevende. På grunn av få
spillere, måtte vi trekke to “breddelag” og flytte opp spillere til A-laget. I tillegg ble
våre 16-åringer hentet opp i gruppen, og de har i inneværende sesong måtte bære
mye av ansvaret i 2. div. Neste sesong blir det spill i 3. div. Styret vil rette en stor takk
til spillere og trenere som til tross for store tap har vist vilje og pågangsmot gjennom
hele sesongen!
Herrelaget har spilt i 3. div. og ligger p.t rett under midten av tabellen. Laget har vært
sammensatt av en blanding av unge og sultne og mer erfarne spillere.
Håndballgruppen er i disse dager i dialog med Kjøkkelvik om overtagelse av deres
plass i 2. div. på herresiden.
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Økonomi/satsing
Håndballgruppen har opprettholdt målet om at A-lagene skal bestå av egne og lokale
spillere. Laget har ikke spillere
på lønningslisten.
Videre satsing
Styret har som ambisjon at
håndballgruppen, både på
dame- og herresiden, skal
etablere seg i 1. divisjon innen
fem år. Det er viktig med små
delmål som over tid medfører
spill i nest øverste divisjon. Det
er også viktig at organisasjonen
er på plass og rustet for dette
løftet. Strategiplan må lages.
1. Rekrutteringslagene
Resultater
2001-kullet ble dessverre kraftig redusert ved sesongstart i fjor. Belastningen på de
gjenværende 16-åringene som har spilt i både 16-årsklassen og 2. og 4. divisjon har
vært stor. 2002-jentene har vært til stor hjelp og bistått på 16-års kampene.
Også i år kvalifiserte Sotra Sportsklubb seg til spill i Bring-serien for jenter. Gruppen
har bestått av 2001- og 2002-spillere. Målet for årets Bring-serie er å høste erfaring
og utvikling - både som lag og enkeltspillere.
Inneværende sesong har vi hatt Partnerklubbsamarbeid med Kjøkkelvik og Askøy på
G18-/herresiden. Sotras guttespillere har derfor deltatt i G18-serien i
Kjøkkelvikdrakter. Treningsgruppen har vært betraktelig større, og treningsmiljøet
mye mer inspirerende for guttene.
Spillere som har deltatt i ulike utviklingsmiljø
Regionalt landslagsmiljø:
J 02: Helena Mielczarek, Erika Løvaas, Mia Madsen og Martine Bildøy
G 00/01: Tim Kristian Lefdal og Mads Landa
● Regionslagssamlinger: Mads Landa (endelig uttak til regionslag er ikke gjort)
● Bylag jenter: Martine Bildøy, Mia Madsen, Erika Løvaas (reserve)
● Spisset gruppe 2003: Arina Sharif og Benjamin Jensen

●

Klubbens satsing på egne spillere og den videre satsing
Erfaringene med partnerklubbsamarbeidet på gutte-/herresiden er positive. Da det,
spesielt på guttesiden, og i 17-18 årsklassen på jentesiden er tynne spillerstaller, er
det utfordrende å gi alle spillere et riktig og godt tilbud i SSK. Den samme
problemstillingen finnes også i våre naboklubber. Det er derfor også aktuelt å inngå
avtaler med andre klubber i sonen vår, slik at flest mulig får anledning til å spille
håndball lengst mulig.

13 —

Hovedstyret
2. Aldersbestemt
Av de 383 registrerte spillerne i aldersgruppen 6-12 år, er 125 (⅓) av dem gutter! Vi
er representert med flere “guttelag” i alle årsklassene i miniturneringene. Målet må
være å legge til rette for (i samarbeid med de andre gruppene i klubben) at disse
guttene slipper å måtte velge idrett i for tidlig alder. Vi har bare ett guttelag i
aldersgruppen 14 år, så det er sårt trengt at vi greier å holde på guttespillerne i de
yngste årsklassene.
På jentesiden gror det
også godt blant de yngste,
samt at årsklassene 12-15
år har vært ganske stabile
i antall spillere. Lagene
deltar i både A- og Bpuljer og spiller opp en
årsklasse. På denne
måten greier vi
forhåpentligvis å gi alle
spillere et tilbud hvor alle får
utfordringer. Men vi bør
være obs på at
kampbelastningen kan bli
stor for enkelte av spillerne noe som igjen kan føre til
skader, at de blir utslitt/går lei,
etc.
3. Andre hendelser
Cuper
Også i 2017 reiste en stor delegasjon med glade håndballspillere til
Handballfestivalen på Stord. Andre cuper vi har vært representert i: Åpningscupen,
Julecupen, MIL Cup, Vårspretten, Bergen Cup, Kongepark Cup, Peter Wessel,
Fredrikstad Cup, Partille Cup og Regionsmesterskap i Beach.
Andre forhold
Dommere: “Ingen kamp uten dommer!” Rekrutteringsarbeidet har gitt resultat. P.t har
vi 23 aktive dommere, de fleste av disse er barnekampledere. Et viktig arbeid videre
må være å legge til rette for, og støtte dommerne som ønsker å “klatre videre” i
dommertrappa.
Årets Landsturnering gikk av stabelen på Jessheim. 17 SSK-spillere deltok i
turneringen.
I samarbeid med NHF Region Vest har håndballgruppen arrangert
● Regionsmesterskap i Beach-håndball, 8.-11. juni
● Veteran NM, 27.-28. oktober
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Turn & Dans
Turn og Dans (streetdance) har aktiviteter for barn, unge og voksne i både bredde og konkurranse
nivå. Vi har og en egen turngruppe for funksjonshemmede. I tillegg har vi Cheerleading og
Sportsdrill.
Aktivitetene er fordelt på ca 55 partier/grupper. Disse holder til på de fleste barneskolene i Fjell
kommune, Ågotneshallen, Sotra Arena og Strandahallen i Sund kommune.
Turn & Dans var eget idrettslag (Sotra Turn) fram til 31.12.2016, og ble en del av Sotra Sportsklubb
januar 2017.

STYRET;
Anders Greni Askeland

Leder

Frid Sage

Nestleder

Ulf Lundekvam

Økonomiansvarlig

Vibeke Nesse

Styremedlem

Birthe Nipen Larsen

Styremedlem

Emilie Hauge

Styremedlem

Jannicke Gjertsen Steinsland

Varamedlem

Janicke Rakland

Varameldem

Michelle Kaser

Ungdomsrepresentant

Gruppen har èn heltidsansatt utover trenerne; Kristine Lundekvam – Sportslig leder.
STYRETS ARBEID
Det er avholdt flere arbeidsmøter for hele eller deler av gruppestyret i løpet av året, samt 9
styremøter i 2017 (siden årsmøtet). Gruppestyret har også avholdt to trenermøter (høst og vår) og
har vært representert på foreldremøter i de fleste gruppene. Gruppestyret var og representert på
kretsens Samarbeidsmøte med fire deltagere.
Gruppestyret har arbeidet mye med å få struktur og system i alle ledd. Vi har fått opp å gå
Utvalgene for Apparatturn og Tropp. Apparatturnutvalget har bestått av ca 6 personer. Tropp ca 5
personer. På Dans har vi ikke klart å få dette på plass, men jobber videre i 2018 med å finne
aktuelle kandidater.
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Medlemmer med verv i overordnede ledd
Fjell Idrettsråd
: Kristine S. Lundekvam
Hordaland Gymnastikk og Turn Krets – Breddeutvalget
: Emilie Hauge
Hordaland Gymnastikk og Turn Krets – Apparatturn Kvinner : Leif Sandtorv

Arrangementer vi har vært arrangør for
·
·
·
·
·
·
·
·

FIG/ 24 cup TM – Sotra Arena
Tropp-konkurranse – Sotra Arena
Turnsommerskole Ågotneshallen – en hel uke med turn, dans og div aktiviteter.
Kretsmesterskapet TK-TM Sotra Arena
Aspirantlekene - Sotra Arena
Tofjellsturen – Skjenet og Spjeldsfjellet
Gym for Life ÅpenKlasse høst – Sotra Arena
Juleshow – Sotra Arena

Utøvere på Kretslag/ Landslag
Vi har i 2017 hatt 4 troppsutøvere med på Kretslaget. To utøvere representerte kretsen i NM.
Turn Kvinner hadde to jenter på rekrutt-landslaget og en jente på Junior.
Vi hadde fire utøvere med på Kretsens lag i Norgesfinalen. (tre jenter og en gutt)
Turn Menn hadde en utøver på Landslagets guttegruppe.

Medlemstall
Sotra Turn & IL hadde pr 31.12.2017 981 medlemmer. Av disse var det 796 jenter/ kvinner og 185
gutter/ menn. Hovedvekten av medlemstallet er i aldersgruppen 6-12 år.
I løpet av 2017 har vi hatt 57 trenere. 43 kvinner og 14 menn.
Turn har nedgang på 41 medlemmer i alderen 0-5 år. Dette i hovedsak grunnet trenermangel på
barnegruppene på Landro og Foldnes
Så har vi økning på 79 medlemmer i alderen 6-12 år. Dette er veldig positivt. (Vi fikk særlig mange
nye 2007 utøvere på Tropp denne sesongen)
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Økonomi
Turn & dans har en god økonomi og gikk med kr.
6.755,- i overskudd i 2017 til tross for en del
ekstrakostnader i forbindelse med
sammenslåingen.
Det er god orden og sunn økonomi takket være
en ivrig dugnadsgjeng og god økonomistyring.
Vi har hatt ett medlemslotteri i 2017 (for hele Turn
& Dans gruppen).
Tofjellstur arrangert av Apparatturn utvalget
Dugnadshjelp fra foresatte på Apparatturn og
tropp under juleoppvisningen.
Vakthold Ågotneshallen og Knappskog.

Driften videre
Visjoner
·
·
·
·

Øke rekrutteringen og satse på bredden.
Øke trener kompetansen.
Øke tilbudet til ungdom og voksne og senior.
Legge til rette for godt, positivt samspill mellom alle idretter.

Basketball
Sotra Sportsklubb har en barnebasketballgruppe på Fjell ungdomsskule og Skålevik skule. Gruppen
har økt det siste året vokst markant, selv om totaltallet fremdeles er lavt (36 stk). Det er pt ikke noe
seniorlag i klubben, men målsetningen er å få det på plass i løpet av noe år. Ta gjerne kontakt om
du ønsker å være med å delta i oppbyggingen av disse lagene.
Hovedstyret hadde som ambisjon å følge basketball langt tettere i 2017, men har dessverre ikke
utført som ønsket, og målsettingen blir derfor med videre i 2018 med formål å bedre rekruttering,
kvalitet og oppfølging.
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Idrettsskolen
Idrettsskolen har siden 2016 vært et alternativ for klubbens 6-åringer, mot tidligere år der
Idrettsskolen har vært eneste alternativ.
Idrettskolen holder til i Sotra Arena og har
treninger/lek èn gang i uken.
Aktivitetene ledes av A-lag spillere/rekrutter fra
fotball de 4 første ukene. Deretter er det
foreldrene som drifter tilbudet.
Vi ser en tendens hvor det er god deltakelse på
idrettsskolen første halvår (høsten) men hvor de
fleste velger en idrett i løpet av våren og derfor
slutter i Idrettsskolen.

Friidrett- / mosjon- og Marathon
1. Medlemsutvikling
Friidrettsgruppen består av mosjons- og langdistanseløpere, og ble etablert i Sotra SK i
2015. Gruppen har økt veldig i medlemstall siste året – fra knappe 20 medlemmer i 2016 til
70 medlemmer i 2017.
2. Økonomi
Friidrettsgruppen har i 2017 gått med et overskudd på 86.722,-. Største årsaken til
overskuddet er inntekter fra
Straumemila, som
friidrettsgruppen har ansvar for.
Kostnadsfordeling;
3. Gruppen visjon og oppgaver
Løpegruppen/Friidrett dekker en
gruppe mosjonister som ellers
ikke har noe organisert tilbud i
nærområdet og er dermed en
viktig faktor i klubbens mål og
visjon om å få flere i aktivitet.
Gruppen har ansvar for turløypene i Idrettsparken og tar en årlig dugnad i forbindelse med
straumemila.
Hovedfokuset til Friidrettsgruppen vil fortsatt ligge i å tilrettelegge for mosjonister som ønsker
å trene i en sosial ramme, sammen med likesinnede.
Friidrettsgruppen vil også i 2018 ha Bergen City Marathon som sitt største mål.
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Boksing
STYRET
Glenn Bjærum

Leder

Michael Bachmann

Nestleder, Økonomiansvarlig

Bjørn Helle

Styremedlem

Henrik Aasen

Trenerrepresentant

Jan Erling Olsen

Dommeransvarlig /vara

1.Medlemsutvikling
Vi opplever at etterspørselen etter treningstilbudet er svingende. Utvikling i gruppen med
jevn økning i antall nybegynnere - jevnt fordelt i aldersgruppen 10-18 år. Vi har en del
utøvere som også er i håndball-/fotball gruppene og som vi ikke har fått registrert som
boksere – dette jobbes det med å få oppdatert.

2. Økonomi
Det har vært forsiktig satsing og investering i nødvendig utstyr til treningshallen. Vi har nå
fått på plass to «ring matter» og speil som har vært lenge ønsket – for bedre å kunne jobbe
med individuell teknikk utvikling. Det er og kommet på plass 3 nye spesialapparater for ulike
bokseteknikker. Dette gjør at bokserne går med et lite underskudd i 2017 på kr. 19.667,-

3. Sportslig
A. Vi har avholdt 8 treningsstevner med god deltakelse og publikumsoppmøte. 2 ordinære
amatørstevne og 2 Diplomstevner i Addidas diplom bokseserie, Vestlandet. (i fellesskap med andre
klubber - for utøvere 8-14 år)
B. Deltatt på 2 nasjonale stevner, I tillegg til 2 Fight Nights i Bergen. Der hadde vi utøver i flere
vektklasser.
C. Sotra Sportsklubb har gjennom boksegruppen, fått to Norgesmestertitler (2016) i vektklassene
75 og 80 kg. Ungdom- og juniorklasse.
Det har vært kursing av trenere og dommer.
Jan Erling Olsen er Forbundsdommer. Internasjonalt.
Det er og utdannet to nye dommere Henrik Aas og Dag Boye Tellnes, som nå er Diplomdommere.
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Plan for året som kommer:
Fortsette stabil økning i medlemsmasse
gjennom ny rekruttering og aktivt
samarbeid med andre lokale
bokseklubber. Der vi i fellesskap
arrangerer tilstrekkelig antall stevner
der utøvere får møte jevnbyrdig
motstand.
Stevner det er aktuelle å reise på:
Sverige, Angerev i oktober/november
150-200 boksere ABC stevne.
Sverige, malmø i desember.
Danmark i januar, et ABC stevne.
Kamboksere: Yousef, Markus og Jan
Remi
Diplom : Sebastian

KAFÈ
Kafeen i Sotra Arena driftes av Sotra Sportsklubb v/ Maria Nilsen. Kafeen har hatt en flott utvikling
med Maria som leder og er i dag både en sosial faktor for hele idrettsparken samtidig som kafeen
leverer til alle våre store arrangementer.
Vi ønsker å videreutvikle kafeen med bl.a. catering fra det nye kjøkkenet i turnhallen.
Kafeen fikk et overskudd i 2017 på kr. 254.000,-

SSK-bussen
Sotra Sportsklubb har de siste årene leid busstjenester fra Turbuss Vest for ca. 700.000,- i året.
Dette har vært til alt fra AFO kjøring (daglig) til bortekamper og cuper/turneringer.
Klubben gikk derfor til anskaffelse av egen
buss i mai 2017 med en ett års leiekontrakt for
å se om dette var noe som både kan gi økt
lønnsomhet men også noe som kan bidra til
både oppmerksomhet og klubbfølelse når vi er
på tur.
For 2017 gikk bussen med et overskudd på kr.
42.000,-.
Dette er klubben veldig godt fornøyd med tatt i
betraktning at dette er første året vi prøver en slik ordning.
Inntektene kommer fra klubbens egen kjøring (kostnad med bussen blir belastet gruppene som
bruker – med en internt pris) i tillegg til utleie – i hovedsak til Tide.
Det er bestemt at ordningen skal fortsette også etter at avtalt leieperiode går ut til våren 2018.
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Møbelringen Cup

Møbelringen Cup ble for første gang arrangert i Sotra Arena i november 2017. Norges
håndballdamer møtte Russland, Ungarn og Sør-Korea til sin VM-oppkjøring, og det ble 3 dager med
fulle hus og stormende jubel.
Sammen med Håndballforbundet og Fjell Kommune var Sotra Sportsklubb arrangører av
arrangementet. Klubben bidro med hele 1.700 dugnadstimer den uken hvor det hele stod på.
Klubbens inntekter var i hovedsak relatert i salg av mat og drikke, og salget gikk strålende.
I etterkant har både hallen og Sotra Sportsklubb høstet skikkelig mange god-ord, og det ble bl.a.
hevdet at dette var beste Møbelringen-arrangement «ever».
GjensidigeCup kommer til Sotra Arena 5. til 8. april. Da er det håndballherrenes tur, og de skal møte
Island, Danmark og Frankrike, og det blir til sammen 6 landskamper på disse 3 dagene.

Kvalitetsklubb
Sotra Sportsklubb har i 4 år jobbet med
kvalifisering til NFF sitt Kvalitetsklubb-prosjekt.
I mars 2017 nådde vi målet, og er i dag
kvalifisert som Kvalitetsklubb nivå1.
Gjennom arbeidet med sertifiseringen har bl.a. klubbens håndbok og rutinebeskrivelser fått en solid
gjennomgang og revisjon.
Det er imidlertid jobben med å opprettholde kvaliteten i alle ledd over tid som er utfordringen hvor
bl.a. krav til kompetanse både i styre og
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blant våre trenere er nokså omfattende – og betyr et kontinuerlig arbeid ettersom både trenere og
styremedlemmer byttes ut over tid.
Sotra Sportsklubb vil i løpet av 2018 starte arbeidet med å kvalifisere til nivå 2, noe vi forventer vil ta
2-3 år.

Turnhallen
Arbeidet med ny turnhall startet opp i oktober, og hallen er forventet ferdig i slutten av september
2018.
Dette blir en turnhall med mange gode kvaliteter og
muligheter. For turnerne betyr hallen en slutt på det
daglige slitet med å sette opp alt turnutstyret.
Danserne er en stor gruppe, og i den nye hallen får
de nå en egen dansesal. I tillegg blir det et
aktivitetsrom med tilpasset turnutstyr for
funksjonshemmede, som også er en nokså stor
gruppe i turn.
Hallen bygges tett på Sotra Arena, og med en
gangbro mellom hallene blir sambruken og
mulighetene store.

1.mars begynte montering av
hulldekket til 1.etg.

Det har vært noen forsinkelser i starten, men så langt ser det ut for at entreprenøren klarer å hente
inn den tapte tiden.
Klubben er i ferd med å inngå en langtidsleiekontrakt med Hordaland Fylkeskommune om utleie av
klasserom til Sotra VGS. Dette er inntekter som vil finansiere driften av hallen.
Hallen finansieres i hovedsak av Trond Mohn.
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AFO og FOTBALLAKADEMI
AFO har de 2 siste årene gått med underskudd (2016 og 2017). Resultat for 2017 viser et
underskudd på kr. 122.000,Styret følger driften nøye og vil til våren gjøre en vurdering om hvorvidt tilbudet skal opprettholdes. I
mellomtiden gjøres det aktiviteter og endringer for å få flere barn påmeldt (øke inntektene)
kombinert med tiltak for kostnadsreduksjon.
I 2017 startet fotballgruppen opp et Fotballakademi. Tilbudet er basert på fotballaktivitet mandag,
onsdag og fredag og retter seg i hovedsak mot 5. klasse og oppover. Dvs til tilbudet bare delvis
«kolliderer» med AFO, som i hovedsak retter seg mot 2. til 5.klasse.
Fotballakademiet er allerede passert 30 medlemmer og må kunne betegnes som en suksess.

AKTIVITETER
Aktivitetsnivået i 2017 har vært stort. I tillegg til seriespill i alle idrettene samt gull- og stjerneserien
har vi gjennomført;
-

Straumemila
- MøbelringenCup
SartorCup
- Bilmessen
KystbyCup
- Båtmessen Dra til Sjøs
Innecup
- Boligmesse
Bedriftscup
Regionsmesterskap i beach-håndball
Aktivitetsdag for barn og unge som vil teste ut idrettene
Åpen Hall hver søndag fra 10:00 til 13:00

I 2017 har det vært arrangert 3 messer (4 messer i 2016 – OTD arrangeres på Sotra 2.hvert år), og
klubben har begynt å få en meget god erfaring med slike arrangementer.
Det er stadig flere messearrangører som henvender seg til klubben for å legge sine arrangementer
til Straume, men med 4 årlige messer har vi ikke kapasitet og mulighet til å arrangere noe mer.
Messene er blitt viktigste inntektskilde for klubben. I 2017 var netto inntekt på messene 2,9 mill. For
2018 vil netto inntekt komme på ca. 4,5 mill.
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Mathare / Shadrack Fundation
Sotra Sportsklubb innledet i 2014 et aktivt
samarbeid med Shadrack - tidligere
fotballtrener i Mathare, og som ble kjent
med klubben og Norge via sitt
Norgesbesøk med Mathare-laget.
Samarbeidet handler om et bibliotek som
ble startet opp i 2016.
Omlag 2500 låntakere er til no registrert i
biblioteket. Barn og unge kommer for å
lese pensum og annen relevant litteratur.
Skoler og lærere i området viser stor
interesse for biblioteket som var ekstra
overfylt i høst grunnet lærerstreik.
Eksamensresultatene for de unge i slummen er
i bedring. Noen få har klart toppkarakterer.
Under det voldelige valget i Kenya i fjor slo lokalbefolkningen ring om biblioteket og ingenting ble
ødelagt.
Andre aktiviteter er opplæring på data på maskiner frå Fjell kommune og Konkurransetilsynet. Det
er svært populært og nyttig.
Det nye musikkstudioet som er isolert med eggekartonger har også fått stor oppmerksomhet.
Mange musikkinteresserte barn og unge kjommer med sine musikkidéer, og får mulighet til å spille
inn egen musikk.
I Babadogo går både store og små rundt i blå drakter som er gåve fra Sotra SK. De er svært synleg
i området
Drift av biblioteket kostar ca kr 70 000 i året. Det er en stor slitasje på bøkene med så mange
brukere. Elevene har ikke råd til å kjøpe egne bøker. Fremdeles er det stort behov for å
fornye/reparere de bøkene som biblioteket har..
En stor takk til trofaste givere som støtter bibliotekprosjektet, og til Anders og Eli som er klubbens
drivkrefter.

ANLEGG
Straume Idrettspark er eid av Sotra Sportsklubb og Fjell kommune.
Sotra Arena eies og driftes av kommunen, mens resten av anlegget (fotballbaner, fotballhall, turstier
m.m.) eies og driftes av Sotra Sportsklubb.
I 2017 kjøpte kommunen og Sotra Sportsklubb tomten som fotballhallen er bygget på. Her hadde
klubben inngått en 40 års leieavtale, men sammen med kommunen fikk vi overtatt eierskapet til
tomten, noe som gjør situasjonen med fotballhallen betydelig sikrere.
Med turnhallen ferdig til høsten fremstår anlegget som et av Norges beste idrettsanlegg. For
klubben sin del har verdiene på anlegget steget fra 30 mill i 2012 til nesten 200 mill når turnhallen
står ferdig. Det er med andre ord solide eiendomsverdier klubben råder over.

Dugnad
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Som de fleste andre idrettslag er Sotra Sportsklubb helt avhengig av dugnad blant klubbens
medlemmer og foreldre for å få hjulene til å gå rundt.
Vi er i tillegg ekstra avhengig av dugnadene våre for å skaffe inntekter til drift av de flotte
idrettsanlegget våres.
Det er derfor en stor fornøyelse å bringe videre alle de gode tilbakemeldingene vi får fra våre
arrangører, leverandører, idrettsforbund og særkretsene. Våre medlemmer utfører ikke bare
jobben – men de gjør den med et stort smil og høy grad av service – noe våre
samarbeidspartnere legger merke til og sier vi er i særklasse på gjennomføring.
TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR TIL AT VI FÅR SÅ GODE TILBAKEMELDINGER!
I 2017 har klubben utarbeidet et nytt opplegg for dugnad i klubben for å gi en enda bedre
forutsigbarhet og ikke minst oversikt for våre medlemmer.
Det nye «konseptet» vil bli presentert i løpet av våren 2018.

ØKONOMI
Klubbens regnskaper føres av Regnskapshuset SR1 på Straume.
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr. -348.274,- før skatt, og et underskudd på kr.
728.278,- etter skatt *
Som idrettslag er målsettingen å bruke størstedelen av klubbens inntekter på idretten. Det er ikke et
mål i seg selv å drive med høyest mulig overskudd.
Resultatet må imidlertid gjenspeile en sunn drift, og for Sotra SK sin del betyr dette at årene hvor
klubben arrangerer OTD, oljemessen (2.hvert år) så skal overskuddet være minst like stort som et
eventuelt underskudd året etter. 2016 var et år med 4 messer inkl. OTD, og skal følgelig være et år
med et godt overskudd. 2017 er et år uten OTD, og hvor klubben kan tillate et underskudd etter
avskrivninger, men hvor driftsresultatet alltid skal være positivt.
(*) Skatt på messearrangementene
I 2017 så hovedstyret at vår aktivitet innen messer og arrangementer muligens var i en kategori
som falt utenfor det generelle skattefritaket for idrettslag.
Det ble derfor gjort en henvendelse til Skatteetaten for å avklare spørsmålet.
Svar fra Skatteetaten kom i mars 2018 og som konkluderer med at klubbens messearrangementer
ikke er i tråd med fritak for skatt og skal derfor skatteberegnes med virkning f.o.m. 2017.
Hovedstyret er fornøyd med at spørsmålet er avklart selv om det naturligvis var et håp om at
konklusjonen til Skatteetaten var en annen.
Svaret betyr også at resultatet for 2017 blir dårligere enn først antatt siden det ikke har vært tatt
høyde for skatt i budsjettene.
Avsetningen på kr. 380.000,- i skatt er en foreløpig beregning. Endelig skatt kan derfor avvike noe
fra dette beløpet.
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Styret foreslår at årets underskudd dekkes av klubbens frie egenkapital.
Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift. Regnskapet
er satt opp under denne forutsetning.
Alle enhetene styrer egen økonomi innenfor definerte kostnadsrammer. Enhetene står også fritt til å
generere egne inntekter i form av cuper, arrangementer, sponsor eller lignende.
Enhetene har derfor egne avdelingsbudsjetter og regnskap, og rapporterer til
daglig leder / hovedstyret.
Driftsresultater 2017 – (før finans- og skattekostnad)

INNTEKTER
KOSTNADER
RESULTAT

Hovedstyret
6 039 321
6 122 295
-82 974

Fotball
3 949 441
4 383 582
-434 141

Håndball
2 463 415
2 150 684
312 731

Turn
3 120 307
3 113 532
6 775

Boksing
54 657
74 324
-19 667

Friidrett
193 679
106 907
86 772

INNTEKTER
KOSTNADER
RESULTAT

Idrettskolen
62 869
10 900
51 969

Basket
39 370
9 300
30 070

Kafè
2 952 072
2 697 950
254 122

AFO
820 479
942 682
-122 203

Turbuss
Arrangement
718 043
5 602 755
675 887
2 758 562
42 156
2 844 193

Klubbens samlede omsetning i 2017 var på kr. 23,1 mill, og fordeler seg på følgende områder;
(2018=budsjett)

OMSETNING
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Noen av omsetningspostene har ingen tilhørende kostnader (f.eks. off.tilskudd) mens messer og
arrangementer har en betydelig kostnadspost.
I tabellen under er alle tilhørende kostnader på hvert område trukket fra slik at grafen viser netto
inntekt.
Samlet nettoinntekt i 2017 er på kr. 14,3 mill.
Samlet budsjettert nettoinntekt i 2018 er på kr. 17,3 mill
Dette er med andre ord de summene som «overføres» til bruk i idrett, administrasjon og anlegg.

Netto inntekt
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2017

2018

Inntektene brukes på følgende hovedområder;

14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Idrett

Admin
2017

Anlegg

2018

Admin; Lønn, kontorkostnad, finanskost, regnskap/revisjon
Anlegg; Drift og vedlikehold anlegg inkl. strøm og lønn
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Fordeling av klubbens lønnskostnader;
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2017

2018

Sotra Sportsklubb har et høyt fokus på skattemessige forhold både i drift- og lønnssammenheng.
Klubben har klare regler for godtgjørelse til trenere, spillere og andre tillitsvalgte i tråd med
skattemyndighetenes lovverk for idrettslag.

KONTINGENT
Kontingenten i Sotra Sportsklubb anses fortsatt å være på et moderat nivå sammenlignet med
andre klubber.
Samtidig har Sotra Sportsklubb en ambisjon om å være en klubb med moderate kontingentsatser
for på den måten å være en klubb for alle.
Ved sammenslåingen av Sotra Sportsklubb og Sotra Turn ble det bestemt at kontingentsatsene i
begge idrettsgruppene skulle fortsette på samme nivå i 2018, men at det skal utarbeides nye
kontingentsatser for 2019 slik at klubbens kontingenter blir mer samstemt mellom idrettene.
Dette gjelder også for klubbens tilrettelagte lag (se innkommet sak til årsmøtet)
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TROND MOHN
Det finnes neppe noen som kan sidestilles med
Trond Mohns gavmildhet. Han har gjennom en
rekke år bidratt til utbyggingen av Straume
Idrettspark, og er utvilsomt hovedårsaken til at vi
har kunnet bygge turveier, beachbaner og ikke
minst fotballhallen.
Samlet har Trond Mohn bidratt med 40 millioner i
utbygging av Straume Idrettspark.
I tillegg har han sagt seg villig til å finansiere store
deler av den nye turnhallen.
Vi vet at Trond Mohn setter dugnadsånden høyt.
Dette er en egenskap som Sotra Sportsklubb kan
være godt fornøyd med, og vi kan love at
dugnadsnivået fortsatt vil være stort på alle nivåer.

Sotra SK sender en STOR takk til Trond Mohn for hans gode bidrag!

KLUBBENS ILDSJELER
Sotra Sportsklubb er en klubb med veldig mange ildsjeler, noe hele utviklingen av klubben og
anlegget vårt bærer preg av. For styret er det en stor styrke å vite at så mange stiller opp når det er
behov.
Alle er like viktig for å få sportshverdagen til å gå rundt;
-

Trenere
Styremedlemmer
Foreldrekontakter
Dugnadsgjengene
Matharekomiteen
– og mange flere

… og disse personene utfører mange hundre dugnadstimer hver – hvert eneste år.
Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en fantastisk innsats!
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Hovedstyret

SAMARBEIDSPARTNERE
Sotra Sportsklubb er heldig og har med solide, gode og langsiktige samarbeidspartnere.
Sparebanken Vest har støtten klubben som hovedsponsor i 6 år, og gir oss både inspirasjon og
faglig støtte.
Sotra SK sender en STOR takk til alle våre samarbeidspartnere, og naturligvis en ekstra stor
takk til våre hovedsponsorer;
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Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader

2017

2016

1

1 927 675
155 093
3 139 351
50 000
488 799
1 587 537
2 716 757
5 666 585
1 703 446
1 320 880
4 384 169
23 140 292

1 523 100
0
3 565 754
86 500
479 999
1 070 649
4 403 189
5 640 321
1 749 033
851 037
3 037 524
22 407 106

Driftskostnader
Arangementskostnader
Utgifter og innkjøp - aktiviteter
Innkjøp kiosk
Utgifter kamper
Egen deltakelse cuper/treningsleirer
Innkjøp utstyr og materiell
Lønnskostnad
2
Ordinære avskrivninger
4
Renhold
Leie datasystemer, kontormaskiner og transportmidler
Reklame
Trener-, leder- og spillerkurs
Lagavgift, bøter og avgifter til kretsen
Tilstelling medlemmer
Avsatt tap på fordringer
Øvrige driftskostnader
2
Sum driftskostnader

1 358 348
837 209
1 590 456
1 311 602
891 000
1 049 901
9 203 238
457 916
40 964
749 073
644 461
122 230
824 158
36 621
0
3 902 404
23 019 581

3 033 484
1 026 605
2 289 470
902 571
833 037
723 447
7 059 780
276 209
44 045
341 243
892 242
74 437
710 456
8 595
-39 200
3 564 298
21 740 720

120 711

666 386

Driftsinntekter
Sponsorinntekter
Lodd, kalender og provisjonsinntekter
Kiosk og automater
Driftstilskudd Fjell Kommune
Grasrotmidler
Andre offentlige tilskudd
Andre inntekter
Leieinntekter
Dugnadsinntekter
Cup og aktivitetsinntekter
Medlemskontingent
Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Note

Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Andre finanskostnader
Resultat av finansposter

13 227
18 889
501 101
-468 985

23 423
15 943
464 942
-425 576

Ordinært resultat før skattekostnad

-348 274

240 810

380 000

0

-728 274

240 810

-728 274
-728 274

240 810
240 810

Skattekostnad på ordinært resultat
Årets resultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

5

Sotra Sportsklubb
Balanse pr. 31.12.

EIENDELER

Note

2017

2016

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter og bygninger
Driftsløsøre, inventar o.l.
Sum varige driftsmidler

4
4

8 503 626
2 458 706
10 962 333

4 960 900
2 523 151
7 484 051

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Sum anleggsmidler

6

1 200 000
12 162 333

1 200 000
8 684 051

471 278

364 638

1 958 744
1 053 906

1 749 421
886 312

1 973 851
5 457 779

4 751 096
7 751 466

17 620 112

16 435 517

OMLØPSMIDLER
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

3

Innkomne forslag og saker
Hovedstyret har gått gjennom samtlige forslag til Årsmøte 2018 og har avgitt sin innstilling og
bemerkning til disse. Hovedstyret anbefaler at Årsmøte kun diskuterer og eventuelt vedtar
prinsippene i saker vedr lovendringer, og at den endelige utformingen gjøres i etterkant etter
veiledning fra NIF.

Lovforslag
1 -Forslagsstillers motivering:
Sotra SK fotballgruppen herrer er pr i dag blant de 7 beste lagene i Hordaland på, vi er for første gang
i historien klar for første runde i NM uten å spille kvalifisering. Vi har en bredde i fotballgruppen som
er veldig bra. Det er kun 3 klubber som ligger høyere i divisjonssystemet i Hordaland.
På damesiden har vi fått inn en trenerkapasitet som har skapt resultater med Fyllingsdalen som er en
klubb som vi kan identifisere oss med. Det jobbes godt på jente siden, vi har aldersbestemt
landslagspiller og kretslagsspillere. Dette er lenge siden sist.
Det er satt i gang tiltak i fotballgruppen for å videreutvikle våre egne spillere i mye større grad enn
det noen sinne har vært gjort tidligere. Vi har ansatt trenere i ungdomsfotballen. Det er opprettet et
akademi for å ta vare på de mest interesserte fotballspillerne.
Det jobbes kontinuerlig med å skaffe inntekter slik at vi mest mulig er selvfinansiert i fotballgruppen.
Fotballgruppen har i 2017 hatt dedikerte medlemmer som har jobbet for å utvikle hele
fotballgruppen til et enda bedre idrettslag. Her må Tommy Knarvik framheves for et fantastisk
engasjement for alle fotballspillere i klubben.
Allikevel har fotballgruppen/styret i år blitt satt under press med at vi bruker for mye penger, noe
tidligere styret er uenige i, og det har resultert i at to ledere har trukket seg.
Fotballgruppen/flertallet av tidligere styremedlemmer mener det er et sykdomstegn at frivillige
trekker seg fra verv som de i utgangspunktet er ildsjeler for. Det er mange som er interessert i å
jobbe for Sotra SK fotball men ønsker ikke å engasjere seg i idrettslagets styrende enheter slik det er
organisert i dag. (jf. Valgkomiteens problemer)

Idrettsallianse er blitt brukt i mange store klubber der interessekonflikter har blitt
framtredende slik det er i Sotra SK i dag.

Idrettslagsallianse
En idrettslagsallianse er en organisasjonsmodell der det er en tilknytning mellom et idrettslag
(allianseidrettslaget) og minst ett selvstendig særidrettslag (idrettslag i idrettslagsalliansen).
Idrettslagene i idrettslagsalliansen vil ha samme navneprofil, logo og til dels sammenfallende
medlemskap. Normalt vil en idrettslagsallianse springe ut av et tidligere fleridrettslag der
fleridrettslaget er omgjort til et allianseidrettslag og en eller flere særidrettsgrupper er omgjort til
idrettslag i idrettslagsalliansen.
Trond Jetmundsen foreslår:
Sotra SK har til hensikt å overføre Fotballaktiviteten til eget idrettslag (særidrettslag) som inngår
Allianseavtale med fleridrettslaget.

Årsmøtet gir fotballgruppen fullmakt til å konstituere et styre som utarbeider avtaler med
fleridrettslaget vedrørende bruk/drift av fotballanlegget samt andre praktiske mellomværende.
Denne prosessen gjennomføres i samarbeid med Idrettskretsen, og detaljerte planer forventes innen
juli 2018.
Målsettingen er at alle praktiske forhold og vedtak skal være på plass senest innen 31.12.2018.

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret gjør oppmerksom på at forslaget medfører en endring av vedtektene i SSK, og må evt
utformes som et lovforslag som krever 2/3 flertall. Denne informasjonen er gitt forslagsstiller.
Hovedstyret er enig i at dagens organisering har noen utfordringer, så en diskusjon om det på
Årsmøte er av stor betydning og kan gi det nye Hovedstyret signaler og gode råd og innspill til det
videre arbeidet.
Hovedstyret anbefaler ikke organiseringen via Allianseidrettslag. Ulike former for organiseringen ble
grundig utredning i forbindelse med sammenslåingen i 2009, NIF var en aktiv rådgiver og etter deres
råd ble allianseidrettslag avvist og vi ble etablert som et fleridrettslag. Dette ble også tatt opp på
årsmøte av våre medlemmer.
Det er gitt ut en veileder av NIF vedr allianseidrettslag, første rådet deres er å ta kontakt med de før
en slik prosess igangsettes. Videre er det sagt noe om behovet – og det eneste som er anmerket som
et behov er om en ønsker å beskytte breddeidrettene og anlegg dersom en ønsker en elitesatsing
som gir stor økonomisk risiko. Dette må altså søkes om til NIF. I henhold til loven så kreves «særlig
grunn» til å opprette en idrettsallianse – en slik elitesatsing kan være en slik grunn. Elitesatsing
menes i hovedsak de to øverste divisjonene innen lagidrett.
Forslagstiller ønsker å skille ut hele fotballgruppen – dette er ikke i henhold til loven. Dersom en
ønsker å skille ut hele særidretten – må man stifte et nytt idrettslag jfr NIFs veileder

NIF eller andre sin bemerkning:
NIFs veileder ; Idrettsallianser, hva og hvordan?

Andre forslag
2 - Forslagsstillers motivering:
Sotra SK har de siste årene vokst enormt i størrelse. Noe av denne veksten viser seg ved at vi har fått
egen kafeteria og egen buss, til glede for mange av klubbens medlemmer. Noe av begrunnelsen for
dette må være at man skal skape sosiale møteplasser for medlemmene og sikre trygg transport for
våre utøvere til bortekamper og ulike arrangement.
I 2017 har fotballgruppen i klubben vurdert å ikke benytte seg av mat etc. fra klubbens kafeteria fordi
dette blir for dyrt. I håndballgruppen har man sågar kjørt bil fremfor buss til bortekamp med
begrunnelse at dette er mye rimeligere.
Fra mitt ståsted er dette en uholdbar situasjon. Det er ikke egne medlemmer man skal tjene penger
på og utøverne sin sikkerhet må gå foran profitt.
Sjur Århus foreslår:
Når grupper i idrettslaget(håndball, fotball, turn etc.) benytter seg av interne tjenester som
matserving, busstransport så skal dette skje til kostpris

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret anfører innledningsvis at forslaget tilhører Hovedstyrets myndighetsområde.
Hovedstyret deler forslagsstillers syn på at uttak av interne tjenester som mat og transport skal tilbys
til kostpris – dette er også i samsvar med dagens praksis på transport. Hovedstyret anbefaler at
saken sendes over til Hovedstyret for videre behandling og utarbeidelse av rutiner.

3 - Forslagsstillers motivering:
Gruppene(håndball, fotball) i Sotra sportsklubb hadde før vi samlet all aktivitet i Sotra arena
betydelige inntekter ved dugnadsbasert kiosksalg i henholdsvis Bildøyhallen og det gamle
klubbhuset.
Dugnadsbasert kiosksalg er et viktig bidrag i de fleste idrettslag og bør være det også i Sotra
sportsklubb.
Det er den senere tid fra administrasjonen lagt ned forbud mot at fotballgruppen/lag i fotballen kan
ha et enkelt kiosksalg i fotballhallen ved arrangement. Dette er uheldig i da det gjerne gir viktige
kroner til lag som skal representere Sotra SK. Det er viktige midler og motivasjon for det enkelte lag
og er miljøskapende inne i fotballhallen. Flere utsalgsteder som et supplement til kafedriften inne i
Sotra arena vil gi merinntekter for Sotra sportsklubb totalt sett.
Sjur Århus foreslår:
Grupper/lag i Sotra SK kan på eget initiativ igangsette enkelt kioskutsalg for egen inntekt ved
arrangement i fotballhallen

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret anfører innledningsvis at forslaget tilhører Hovedstyrets myndighetsområde.
Hovedstyret deler ikke forslagsstillers syn på saken gitt at kafedriften i Sotra Arena er profesjonalisert
og underlagt Mat-tilsynet. Det stilles i dag større krav til hygiene og renhold, og erfaringer fra siste år
har vist at når dette gjøres på ren dugnad i form av gruppene klarer vi ikke å opprettholde den
standard som vi ønsker og som forventes av oss. Hovedstyret anbefaler at saken sendes over til
Hovedstyret for videre behandling

4 - Forslagsstillers motivering:
Sotra sportsklubb har gjennom det siste 10-året gjennomgått store forandringer med hensyn til
medlemsvekst gjennom sammenslåinger, anleggsutbygginger og kraftig vekst i de kommersielle
aktivitetene.
I sum gjør dette at klubben lider av alvorlige ”voksesmerter”. I denne konteksten har sporten, som er
klubbens livsnerve, kommet til kort og beslutninger har i stor grad blitt flyttet fra gruppestyrene til
administrasjonen/hovedstyret.

Sjur Århus foreslår:
Det opprettes to selvstendige avdelinger under hovedstyret, en avdeling for kommersiell virksomhet/
anlegg og en avdeling for sport. Hver avdeling vil ha selvstendige økonomisk ansvar innenfor
rammene som er gitt av hovedstyret. Det vises for øvrig til vedlagte skisse for organisasjonsplan

Hovedstyrets innstilling:
Forslaget er litt uklart i begrepsbruken, samt at det kan være vanskelig å se sammenhengen mellom
teksten og skissen som er vedlagt. Hovedstyret ønsker en diskusjon på Årsmøte vedrørende
organiseringen, og forventer at forslaget blir presisert i møte før en går til avstemming. For øvrig er
ikke denne organiseringen så langt unna dagens praksis.

5- Forslagsstillers motivering:
I de siste par årene har de vært mye fokus på og debatt om lederlønninger og frynsegoder i norsk
idrett på landsbasis.
Sotra sportsklubb ,som i ulike sammenhenger ,blir trukket frem som en dugnadsklubb bør være en
foregangsklubb også når det gjelder lønnsnivå i idretten.
I artikkel I Bergens tidende som omhandler inntekt for daglige ledere i en del idrettsklubber i Bergens
tidende troner Sotra sportsklubb på toppen. Dette synes jeg vi som dugnadsklubb ikke kan være
bekjent av. På bakgrunn av dette vil jeg at årsmøtet skal ta stilling til forslaget under som tar
utgangspunkt i at gjennomsnittslønnen i Norge er på 550.000( kilde SSB, teknisk beregningsutvalg)
Sjur Århus foreslår:
Ansatte i Sotra sportsklubb kan ikke tjene mer enn 30% over gjeldende årslønn for heltidsansatte i
Norge.
Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret anfører innledningsvis at forslaget tilhører Hovedstyrets myndighetsområde.
Hovedstyret deler forslagsstillers syn på at klubben skal være en foregangsklubb på alle områder.
Hovedstyret anbefaler at saken avvises, men sendes over til Hovedstyret for videre behandling.

5- Forslagsstillers motivering:
Ber om at årsmøtet går inn for at det opprettes et konflikthåndteringssutvalg. Utvalget skal håndtere
konflikter rundt lag og grupper i klubben. Det være seg om det er spillerkonflikter eller konflikter
blant foreldre/trenere rundt et lag/en gruppe. Ting bør selvsagt løses på lavest mulig nivå, men når
en ikke klarer å få til en løsning bør en nøytral gruppe gå inn og prøve å løse konflikten. Dette bør
være en gruppe som er sammensatt av personer fra alle idrettene i klubben. Vi har helt sikkert
personer med kompetanse på dette området som kan gjøre en god jobb.
Marianne Torsvik foreslår:
Det opprette et konflikthåndteringsutvalg i Sotra Sportsklubb
Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret anfører innledningsvis at forslaget tilhører Hovedstyrets myndighetsområde.
Hovedstyret er positiv til forslaget og ønsker å se det i sammenheng med sak som pågår vedr
varslingsrutiner i klubben. Sotra Sportsklubb er nylig sertifisert som Kvalitetsklubb jfr NFF sine
retningslinjer og har jobber i tillegg med å tilrettelegge for en enkel varslingsrutine som skal rutes
videre til en gruppe som har ansvar for videre behandling. Det benyttes mal fra NIF og NHF i arbeidet

Hovedstyret anbefaler at saken avvises, men sendes over til Hovedstyret for videre behandling i
saken vedr ny varslingsrutine.

Andre saker

Fastsette kontingent i Sotra Sportsklubb
Hovedstyret ønsker å opprettholde dagens kontingent. Klubben har fått en ny idrettsgren i turn/
dans og ser at det er behov for å se på hvordan kontingentene samsvarer, og for å kunne gi «rabatt»
når en driver med flere idretter.
I tillegg er det foreslått en egen sats for de tilrettelagte lagene i klubben, se under

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret anbefaler at kontingenten settes som i tabellen ovenfor, Turn/ dans viderefører sine
kontingenter. Hovedstyret gis i oppgave å utarbeide en ny modell som tar hensyn til alle
idrettsgrener samt de tilrettelagte lagene til 2019

BUDSJETT SOTRA SPORTSKLUBB 2018
Idrettskolen
26 069
7 883
80 000
0
14 729
0

Basket
7 900
13 257
25 000
0
4 463
0

Håndball
465 979
254 397
860 000
0
475 329
600 000

Fotball
1 045 732
352 932
1 200 000
30 000
659 436
1 180 000

Boksing
42 900
7 166
68 000
0
13 390
30 000

Friidrett
47 900
24 723
12 000
0
46 194
40 000

128 680

50 620

2 655 706

4 468 099

161 455

-40 000
-57 000
-10 000

-2 500
-7 000
0

-660 000
-205 000
-90 000

-1 030 000
-570 000
-70 000

-107 000

-9 500

-955 000

DRIFTSRESULTAT

21 680

41 120

Personalkostnader
Krets/forbund
Drift og vedlikehold
Leie utstyr, maskiner m.m.
Kontor i IT
Andre kostnader

-5 000
0
0

SUM driftskostnader

Sponsor-/provisjons
Off.tilskudd
Kontingent
Salgsinntekter
Messer
Andre inntekter
SUM inntekter
Kamper, cuper, trening
Materiell og utstyr
Andre kostnader
SUM aktivitets kostnader

Finans
RESULTAT

Sponsor-/provisjons
Off.tilskudd
Kontingent
Salgsinntekter
Messer
Andre inntekter
Intern overf.arrangement *
SUM inntekter

Turn

HU/FU

0
329 642
1 850 000
200 000
200 174
1 620 000

0
20 000
75 400
0
0
0

170 817

4 199 816

95 400

-29 000
-12 000
0

-10 000
-2 000
-100 000

-250 000
-295 000
-370 000

-19 000
0
0

-1 670 000

-41 000

-112 000

-915 000

-19 000

1 700 706

2 798 099

120 455

58 817

3 284 816

76 400

-8 000
-4 000
0

-1 006 002
-490 000
0

-2 244 348
-305 000
-20 000

-10 000
-4 000
0

0
0
0

-2 597 782
-185 000
-120 000

0
0

0
0

-10 000
-135 000

-9 000
-200 000

0
-80 000

0
-5 000

-23 000
-552 000

-68 460
-1 600
0
0
-6 000
0

-5 000

-12 000

-1 641 002

-2 778 348

-94 000

-5 000

-3 477 782

-76 060

0

0

0

0

0

0

0

0

16 680

29 120

59 704

19 751

26 455

53 817

19 033

340

Arrangement
0
0
0
8 711 000

Sotra SK
2 586 479
2 000 000
5 402 400
14 679 000
4 076 897
6 387 500
-4 076 897
31 055 378

Hovedstyre
950 000
990 000
0
0
1 229 161
1 000 000

SFO

KIOSK

Turbuss

Anlegg

0
0
1 232 000
0

0
0
0
2 968 000

0
0
0
2 770 000

-82 500

0

0

0
0
0
0
1 434 021
400 000

4 169 161

1 149 500

2 968 000

2 770 000

1 834 021

10 311 000

Kamper, cuper, trening
Materiell og utstyr
Andre kostnader

0
-90 000
0

-120 000
-40 000
-60 000

0
0
-1 632 400

0
0
0

0
0
0

0
0
-4 260 000

SUM aktivitets kostnader

-90 000

-220 000

-1 632 400

0

0

-4 260 000

-2 160 500
-1 278 000
-6 592 400
0
-10 030 900

4 079 161

929 500

1 335 600

2 770 000

1 834 021

6 051 000

21 024 478

Personalkostnader
Krets/forbund
Drift og vedlikehold
Leie utstyr, maskiner m.m.
Kontor i IT
Andre kostnader

-2 700 882
0
-85 000
-225 000
-146 500
-749 000

-798 820
0
-100 000
0
-20 000
120 000

-1 113 739
0
-46 000

-397 508
0
-1 281 000

0
0

-1 081 120
0
-105 000
-831 000
0
105 000

0
-140 000

-653 796
0
-100 000
-400 000
0
-1 200 000

SUM driftskostnader

-3 906 382

-798 820

-1 159 739

-1 912 120

-1 818 508

-2 353 796

-12 685 458
-989 600
-1 857 000
-1 456 000
-214 500
-2 836 000
0
-20 038 558

-425 000

0

0

0

0

0

-425 000

-27 221

10 680

175 861

162 630

15 514

4 097 204

562 364

DRIFTSRESULTAT

Finans
RESULTAT

1 600 000

Valgkomiteens Innstiling til Hovedstyre i Sotra Sportsklubb
Hovedstyre
Styreleder

Rikard Ledang

Nestleder

Cecilie Dahl

Styremedlem/Fotball

Kenneth Lervik

Styremedlem/Håndball

Stian Mikkelborg

Styremedlem/Turn

Frid Sage

Styremedlem/Friidrett/Boksing/Basket

Per Magne Handegård

Styremedlem

Siv Carlsen

Styremedlem

Øystein Bredholt

Styremedlem

Svein Olav Sørensen

Varamedlem

Anders Greni

Varamedlem

Lisbeth Hjelle

Fotballstyre
Leder

Kenneth Lervik

Dommer ansvarlig

Matias Takle

Jente/Dame Fotball

Stine Hesjedal

Ungdom Fotball
Barne Fotball

Håndballstyre
Leder

Stian Mikkelborg

Sportslig Leder Barn

Paal Theodor Lilletvedt

Sportslig Leder Ungdom

Terje Strømme

Turnstyre
Leder

Frid Sage

Apparatturn

Birthe Nipen Larsen

Kasserer/Økonomi

Ulf Lundekvam

Usikker på hvilke rolle

Helge Tøssebro

Medlemssystem/fakturering

Vibeke Nesse

Usikker på hvilke rolle

Anders Greni

Troppstur og Sund

Jannicke Steinsland

Dans

Emilie Hauge

Friidrett styre
Leder

Per Magne Handegård

Boksestyre
Leder

Glenn Bjærum

Basketstyre
Leder

Valgkomiteer 2018

?

Sotra Sportsklubb
Årsmøte

Kontrollkomite

Hovedstyret

Administrasjon

Daglig leder

Fellestjenester
Materiell
WEB

Fotball-

Håndball-

Basketball-

Idrettskolen-

styret

styret

styret

styret

Mathare

Trener-

Trener-

komiteen

koordinator

Koordinator

Trenere

Trenere

Foreldre

Foreldre

grupper

grupper

Trenere

Trenere

Foreldre

Foreldre

grupper

grupper

Idretts SFO

Arrangement

