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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.
2009 ble et begivenhetsrikt år for Sotra Sportsklubb, noe som har ført til store endringer for klubben
både organisatorisk og innholdsmessig.
Klubbsammenslåing
Den største endringen i klubben var utvilsomt sammenslåingen mellom Foldnes IL, Brattholmen IL og
IL Øygard. Til sammen har det sammenslåtte idrettslaget 1.745 medlemmer fordelt på Fotball,
Håndball, Basketball og Idrettskolen, og er blitt en av regionens største idrettslag og Norges største
håndballklubb målt i antall lag.
Bakgrunnen for igangsetting av samtaler knyttet til klubbsammenslåing, kom i gang grunnet en felles
bekymring knyttet til:
-

sviktende rekruttering av nye spillere
økt frafall av spillere i ungdomsskolealder og oppløsning av lag
utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifiserte trenere
sviktende rekruttering av frivillige til tillitsverv

Etter flere uformelle samtaler mellom håndballgruppene klubbene, ble det høsten 2008 nedsatt en
samarbeidsgruppe. Her var det to representanter fra hvert idrettslag og en representant fra Norges
Håndballforbund-region vest. Styrene ble til enhver tid informert om arbeidet, gjennom informasjon
på styremøter. I tillegg ble Fjell idrettsråd informert i eget møte.
Hensikten med dette arbeidet var å finne frem til fornuftige samarbeidsformer. Klubbene diskuterte
alt fra uformelt samarbeid på tvers av klubbene, til full sammenslåing. Tema for møtene var å se på
hvilke styrker og utfordringer hver klubb hadde, og deretter se nærmere på hva man kunne bygge
videre på og videreutvikle i felleskap.
De tre styrene i idrettslagene deltok aktivt for å se om et samarbeid kunne skape et bedre tilbud til
bredde- og toppidretten, samtidig som en ville skape en sterkere organisasjon som skulle ivareta både
spillere, trenere og tillitsvalgte.
Samarbeidsgruppen ønsket en bedre koordinering og utnyttelse av de frivillige ressursene i klubbene. I
tillegg så en at en felles satsning ville kunne øke den totale markedsverdien opp mot næringslivet.
Basert på rapport fra samarbeidsgruppen, ble det anbefalt en full sammenslåing av klubbene Foldnes,
Brattholmen og IL Øygard. Årsmøtene måtte først godkjenne sammenslåingen før en kunne starte
samarbeidet. Foldens IL hadde etter første årsmøte et klart flertall for full sammenslåing. Brattholmen
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il måtte ta et ekstra årsmøte for å få støtte til forslaget. I Idrettslaget Øygard ble det et klart flertall for
storklubb på det ordinære årsmøtet.
Et hovedstyre ble valgt i den nye klubben hvor styremedlemmer fra de gamle klubbene skulle fortsette
med å arbeide mot nye felles mål.

Navneendring
Som en naturlig følge av klubbsammenslåingen ble det i ekstraordinært årsmøte 21.04. vedtatt
navneendring til Sotra Sportsklubb.
I forkant ble alle medlemmer invitert til navnekonkurranse, og deltakelsen var stor. Det kom inn
forslag som;
•
•
•
•
•

Straume Idrettslag
Fjell Sportsklubb
Blåfjell
Havblå
Straume Idrettslag

Det var flest innsendte forslag på Sotra Sportsklubb, noe styret også enstemmig vedtok. Navnet gir et
utvidet begrep både geografisk og innholdsmessig, hvor ”Sportsklubb”-begrepet gir et romsligere
begrep enn ”Idretslag”.

SPORTSLIG UTVIKLING
Sotra Sportsklubb har hatt en flott sportslig utvikling på alle nivåer. I dette legger hovedstyret spesielt
vekt på det arbeidet som er gjort blant de aldersbestemte lagene. Innen fotballgruppen er mye av
suksessen knyttet til ansettelse av Trenerkoordinator på 40% stilling (Kjell Rune Pedersen). Det er et
ønske fra håndballen om tilsvarende stilling i 2010.
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Fotball;
Styret har i løpet av året bestått av følgende personer:
Leder
Nestleder
A-lag herrer
A-lag damer
Dommer
Barnefotball
Kafe / arrangement
Materiell
Dugnad

Trond Jetmundsen
Kjetil Herdlevær
Trond Lund
Birthe Algrøy
Espen Sjøflot
Morten Birkelund
Bodil Lund
Torill Evensen (første halvår)
Atle Seim (første halvår)

Ansettelser:
Fotballstyret har gjennom Hovedstyret ansatt Kjell Rune Pedersen i 40 %
stilling som Trenerkoordinator. Han har gjort en god innsats igjennom året
med utvikling av trenere og spillere.
Arrangement:
Vi har arrangert fotballskole i sommerferien og fotball cup i september måned. Begge tiltakene var en
sportslig og arrangementmessig suksess.
Sportslige resultater:
Guttesiden:
A-laget for herrer klarte opprykk og
kretsmesterskap. Junior er rykket opp til jr.
elite. Guttene rykket opp i eliteserien fra
2010. Samtidig med dette har vi på
guttesiden hatt en formidabel utvikling av
gode fotballspillere, samtidig som vi tatt vare
på de som ikke ønsker å satse like mye på
fotballen.
Vi har hatt nærmere 50 spillere med på
løveakademiet i vår og i høst. Dette er et
tilbud til de som er ute etter mer trening enn
normal og som har et stort talent. Spillere og
trenere har hatt stort utbytte av dette tiltaket.
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Jentesiden:
A-laget for damer ble nummer 4
etter å ha vært med i toppen
igjennom hele året.
Jente siden for øvrig lider under
svak rekruttering. Her må vi i
framtiden ha fokus.
Det hederlige unntaket er 97
modellene som teller over 20
spillere.

Vi fikk på jentesiden en spiller med på
landslagssamling og det sitter vi i
sportsklubben veldig høyt.
Det viser at arbeidet vi legger ned i
sportsklubben fungerer.
Vi kan gratulere Marie Lund godt utført
treningsarbeid. Lykke til videre.

Trener koordinator:
Det har vært holdt 6 trenerforum møter i løpet av sesongen 2009. Kjell Rune har tatt opp mange
nyttige tema rundt trening og administrasjon av lag og klubb.
Vi føler at kontakten mellom trenerne har økt, samtidig som miljøet i klubben er blitt mye bedre.
Vi begynner å få til arbeidet med å styre klubben over klubbstyring i stedet for at hver enkelt trener
bestemmer selv hvordan han vil drive laget.
Fotballstyret vil få takke alle de fantastiske personene som legger ned timevis med arbeid for sine egne
og andres barn.
Lykke til i 2010 alle sammen.
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Håndball;
2009 har vært et meget aktiv år i
Håndballgruppen, og med
klubbsammenslåingen som den aller største
aktiviteten. Sesongen 2008/ 2009 ble
avsluttet med gode resultater, og våren 2009
ble grunnlaget lagt i de tre klubbene for å få
de sammenslåtte lagene klare til seriestart
høsten 2010.
Sotra Sportskubb har totalt 62 lag, 17 av
disse spiller minihåndball-serie - resten er
påmeldt vanlig seriespill. 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
sammenslåingen gjør at vi forventer at det fortsetter også i 2010.

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.

Styret hadde som må å sette fokus på disse områdene;
•
•
•
•
•
•

Fortsette rekrutteringen og ta vare på lagene
Oppfordre og motivere flere trenere til å ta utdannelse
Økonomi, finne alternative inntektskilder
Rekruttere flere dommere
Sette fokus på den sportslige planen
Arbeide for å få økt hallkapasitet
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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 det arbeidet som har vært gjort for å øke antall
dommere i klubben, her er antallet økt fra 3 til 15, og vi har flere som holder på kursing nå i vår - så til
sommeren vil antallet være nesten 20. I tillegg har det vært gjort store investeringer i form av nye
drakter - da alle lag har fått nye drakter med den nye logoen på.
Antall treningstimer i hallene har vært en stor utfordring denne perioden, våre lag har langt fra nok
treningstimer. I tillegg har vi dessverre noen lag som fremdeles ikke har de trenerressursene de
trenger på plass. Dette må deg jobbes med i perioden fremover.
Styret har i perioden 2009/2010 bestått av følgende:
Verv

Navn

Kommentarer

valg

Leder

Siv Øye Carlsen

Ikke på valg

Nestleder

Monica Jetmundsen

Ikke på valg

Sportslig leder

Marianne Grasmo

Ikke på valg

Sportslig leder

Inge Njøten

Ikke på valg

Kiosk/ arr

Gunnar Bergesen

Ikke på valg

Arrangement

Sissel Risse

Ikke på valg

Klubbutvikling

Eva Herdlevær

Ikke på valg

Informasjon/web

Paal T. Lilletvedt

Ikke på valg

Materialforvalter

Berit Olsen

Ikke på valg

Vakthold

Frode Eriksen

Ikke på valg

Dommerkontakt

Steffan Larsen

Ikke på valg

Informasjon/ web

Marian Juuhl

Ikke på valg

Foreldrekontaktansv

Gerd Sæle

Ikke på valg

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.
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Håndballgruppen har gjennomført følgende arrangement i perioden;
•
•
•
•

Regionsmesterskap i Beach Håndball
Håndballskole
Fellesreise til Stord Håndballfestival
Andre arr. sammen med resten av klubben,
navnedag, nissemasj med mer

Styret ønsker å sette fokus på disse områdene videre;
•
•
•
•
•
•

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

Basketball;
Basketball har dessverre vært inne i en ”down” periode de siste årene. Flere lag, deriblant A-laget på
herresiden, måtte trekke seg fra serien grunnet mangel på spillere. Manglende rekruttering i bredden
har gjort det nokså tynt i rekkene, og ved sesongstart stod det bare ett lag igjen, Gutter 16. Laget spiller
denne sesongen som Brattholmen Basketballklubb, men vil fra 2010 sesongen selvsagt bli påmeldte
som Sotra Sportsklubb.
Gutter 16 laget har
imidlertid hatt en veldig
positiv utvikling, både
sportslig og sosialt sett. Det
har vært ett jevnt tilsig av
nye spillere gjennom hele
sesongen, og ingen har falt
bort. Det sportslige nivået er
betraktelig hevet, og
innsatsen er upåklagelig.
Hovedfokuset for
basketgruppen fremover blir
å rekruttere nye spillere,
samt gi de vi har ett godt
tilbud, både sportslig og
sosialt sett.
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Vi har inngått ett samarbeid med idrettskolen, og basketball har blitt en del av systemet der. Vi har
også ett nært samarbeid med Basket Region Vest som gir tips, veiledning og gode råd ang rekruttering.
Vi har som mål at vi for 2010/11 sesongen har 3 lag med i seriespill.
A-laget for herrer, Gutter 14 og Gutter 16.
Vi er pr.d.d en liten basketgruppe i Sotra Sportsklubb, men vi satser på at vi gjennom rekruttering,
støtte og oppfølging klarer å bygge oss større og mer stabile de kommende årene!

Idrettskolen;
Idrettsskolen er et tilbud til barn i første klasse.
Målsettingen med idrettsskolen er å stimulere til allsidig aktivitet. Det skal
være lekbetont, gøy og samtidig være utviklende for grunnleggende motoriske
ferdigheter. I tillegg blir barna presentert for klubbens idretter, fotball,
håndball og basket. Det er også muligheter for svømming, som noen av
gruppene har benyttet seg av.
Interessen for idrettsskolen er meget bra, 115 barn har deltatt fordelt på 6
grupper. Det har været grupper på Brattholmen (2 grupper), Liljevatnet,
Kolltveit og Foldnes (2 grupper). Etter jul vil det også bli satt i gang en gruppe
på Hjelteryggen.
Det er foreldre som har stått for treningen av barna.
Alle gruppene har trening en time en gang i uken og disponerer gymsalen på
sine respektive skoler. Det har vært aktiviteter både ute og inne.
Vi hadde et fellesarrangement i høst som var Nissemarsjen før jul, her var det fakkeltog, nisse,
juleverksted, riding på hest mm.
Idrettsskolestyret har i høst bestått av bare en
person, Erlend Schumann. Det er ønskelig at
flere kan engasjere seg i styret, vi begynner å bli
mange og det trengs flere til å være med i
organiseringen av idrettsskolen.
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Arrangementer
Det har vært arrangert en rekke arrangementer i
2009. Noen har vært i rein klubb regi mens
sommerkonsert og familiedag er i samarbeid
med Vestkystfestivalen og Heilt Konge.
Sommerfesten; For 4. gang ble sommerfesten
arrangert lørdag 6.juni. Været var like strålende
som tidligere år, men med en litt lavere
temperatur ble det en liten reduksjon i solgte
billetter enn i 2008. Likevel var det over 4.000
fornøyde sommergjester som koste seg med
både mat, drikke, god musikk og dans i
regionens største kulturarrangement.
Hovedattraksjon var DDE og Postgirobygget.
Sotra Sportsklubb har store dugnadsinntekter
på arrangementet, og er ikke direkte påvirket av
antall solgte billetter.

Familiedagen; For første gang ble
det arrangert Familiedag søndagen
etter sommerfesten. Dette ble en stor
suksess hvor nærmere 5000 små og
store fant veien til Parken – som var
fylt opp med hoppetelt, griller og
konserttelt. Mange små og store
artister fra bl.a. regionens egen
talentkonkurranse til MG vinner
Alexander Rybakk sto på scenen og
skapte ville tilstander.

Sommerfesten og familiedagen er blitt en av klubbens største inntektskilder og er utvilsomt den største
ikke-sportslige dugnadsinnsatsen som gjøres gjennom året.

Navnedag; Som en offisiell avduking av klubbens nye navn ble det 06.09 arrangert Navnedag i
Parken. Det ble offisiell avduking av navneskiltet av kommunens ordfører, Lars Lie. I tillegg ble det
offisiell åpning av klubbens nye lysløyper med påfølgende stafett hvor både egne spillere,
styremedlemmer og kommunens politikere deltok. Ikke overraskende var det laget fra A-lag herrer
som vant, mens politikerne stort sett var glad for å ha fullført. De yngste medlemmene koste seg med
hoppeslott og konkurranser. Til sammen var det over 1000 medlemmer og familiemedlemmer tilstede.
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Nissefesten; For første gang arrangerte klubben
Nissefest for alle 6 og 7 åringer i Parken torsdag 7.
Desember.
Selve marsjen er et tiltak fra Norges Idrettsforbund Mosjon. I Parken var det alt fra Nissemarsj rundt turstien
til nisseverksted og julegløgg. Nærmere 400 små og store
deltok, og er utvilsom et arrangement som bør gjentas.

UTBYGGING AV STRAUME IDRETTSPARK
Fjell Kommune har en av landets dårligste dekningsgrader på hall- og fotballbaner. Dette er mer enn
merkbart i Sotra Sportsklubb, spesielt innen håndball og basketball. Klubben kan i dag tilby mindre
enn ½ time treningstid i hall pr. lag. Normen til Norges Håndballforbund er minimum 2 timer i uken.
Det er derfor et høyt prioritert arbeidsområde å få bygget ny idrettshall og fotballbane i Straume
Idrettspark.
Klubben har sammen med Straume Idrettspark AS utviklet planer og tegninger for utbyggingen og
jobber aktivt med finansiering og gjennomføringsplaner. Det er imidlertid mye som avhenger av
kommunens politikere. Klubben prioriterer et tett samarbeid med kommunen og har et ønske om et
fellesprosjekt, men så langt er klubben dessverre møtt med en sendrektig politisk behandling som er
med på å utsette prosjektet langt utover det forsvarlige.
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TURVEIER/LYSLØYPER
Klubben har i 2009 bygget ca. 1 km med turløype/lysløype rundt Skogavatnet. Løypene er bygget av
midler fra Gjensidigefondet (500.000,-) og Tippemidler (ca. 600.000,-). I tillegg har klubben bidratt
med dugnad for ca. 200.000,-.
Turløypen er bygget i 2 meters bredde med
dekke av grus, og med parkbelysning, noe
som gjør løypen tilgjengelig også på
kveldstid.
Løypene ble åpnet i forbindelse med
klubbens navnedag, og har siden den tid
blitt godt benyttet både til jogging, turgåing
og ikke minst ski – nå som vinteren har
kommet til Sotra.
Det er tydelig at dette er noe som er savnet i
kommunen, og oppfordringene om å
fortsette arbeidet har kommet både fra
medlemmer, private og politikere. Klubben har derfor planer
om å utvide løypenettet, men siden dette først og fremst er en kommunal oppgave både ønsker og
forventer klubben at Fjell Kommune vil
delta aktivt i det videre arbeidet.
I vinter har Brattholmen, Hjelteryggen
og Foldnes skoler hatt ski/vinterdagene sine i Parken og
kombinert muligheten for ski, skøyter,
aking og fotball – noe som har falt godt
i smak og som viser at anlegget kan
brukes til mye også på dagtid.

FRIVILLIG ARBEIDSINNSATS
I Sotra Sportsklubb utføres det et stort antall frivillige arbeidstimer gjennom et år. Basert på en
timepris på kr. 150,- utgjør det frivillige arbeidet i klubben en verdi på formidable 11 millioner kroner
pr. år.
Arbeidet er med på å gjøre Fjell Kommune til et bedre sted å bo, og gir både unge og litt mindre unge
et aktivt fritidstilbud som både er helseforebyggende og gir et sosialt rom.
Styret vil derfor takke alle våre trenere, foreldrekontakter, lagledere, oppmenn og andre frivillige
krefter som er med på å gjøre Sotra Sportsklubb til det den er – og alle våre medlemmer til det de er!
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LEDELSE
IL Øygard`s styre fungerte fram til ekstraordinært årsmøte 21.04.2009. Styret hadde i denne perioden
5 styremøter i tillegg til møter i arbeidsgrupper i forbindelse med sammenslåingen.
Hovedstyret bestod av;

Dan Christensen
Steinar Ekerhovd
Gisle Helland
Truls Strandheim
Siv Carlsen
Trond Jetmundsen
Jan Erik Kvinge

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styreleder Håndball
Styreleder Fotball
Styremedlem

I ekstraordinært årsmøte ble det valgt nytt Hovedstyre.

Dan Christensen
Annette Lervik
Trond Jetmundsen
Siv Carlsen
May-Liss Snekkevik
Erlend Schumann
Steinar Ekerhovd
Gisle Helland
Åse Garmandslund
Truls Strandheim
Leif Tveita
Jan Erik Kvinge

Leder
Nestleder
Fotballeder
Håndballeder
Basketballeder
Leder Idrettskolen
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Det nye styret har i perioden hatt 4 styremøter.
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KLUBBENS ØKONOMI
Økonomien i klubben er god. Det har i de siste årene vært styrt mot overskudd i form av en streng
kostnadskontroll. Dette er noe styret har funnet nødvendig i en periode der automatinntektene har
forsvunnet og klubben har måttet finne andre inntektskilder – noe vi i stor grad har klart.
Sommerkonserten og familiedagen er blitt en av klubbens viktigste inntekstkilder. Nytt av året var
familiedagen hvor klubben stod for salg av kioskvarer. Ellers er det dugnadsinnsatsen i form av oppog nedrigging samt vakthold under konserten som gir det største bidraget.
Sotra Sportsklubb er også regionens tørste Grasrotmottaker.
De tradisjonelle inntektskildene som medlemskontingent, kiosksalg, inngangsbilletter og lignende er
stabile og avviker lite fra budsjettet.
I årets budsjett var det satt av penger til ansettelse av ny Markedssjef. Dag Helleland ble ansatt
1.august.
Styret foreslår at årets overskudd på kr. 155.785,- 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.

KLUBBUTVIKLING
Klubben startet et 1 år langt klubbutviklingsprosjekt høsten 2009. Prosjektet startet med
håndballgruppen, påfulgt av fotballgruppen og deretter Hovedstyret.
I alle 3 prosjektene deltar de respektive forbundene (fotballforbundet, håndballforbundet og
Idrettsforbundet).
Torsdag 3. Desember ble det arrangert Allmannamøte i Kultursalen på Fjell Rådhus. Alle medlemmer
og foreldre ble invitert for å gi innspill til klubbens strategiplaner for de neste årene. Ca. 70 personer
deltok i møtet som ble ledet av Arne Njøten fra Idrettsforbundet, og som ble et aktivt og engasjerende
møte for alle de fremmøtte. Resultatet vil bli brukt i det videre arbeidet som forventes ferdig høsten
2010.
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Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader

2009

2008

602 702
548 759
263 330
192 382
225 652
429 529
30 081
205 000
800 553
251 439
1 429 245
4 978 672

493 776
219 811
130 918
59 500
0
291 491
58 485
117 775
574 300
261 989
1 349 247
3 557 291

159 169
288 210
135 839
251 534
368 498
626 576
1 644 032
1 378 900
4 852 759

37 000
72 000
90 542
120 459
396 943
473 129
996 401
1 013 342
3 199 816

125 913

357 474

38 471
8 386
0
2 181
14 804
29 872

50 365
3 666
2 592
4 417
816
46 207

Ordinært resultat før skattekostnad

155 785

403 681

Årets resultat

155 785

403 681

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

155 785
155 785

403 681
403 681

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
Utgifter og innkjøp - aktiviteter
Innkjøp kalender og lodd
Innkjøp kiosk
Utgifter kamper
Egen deltakelse cuper/treningsleirer
Innkjøp utstyr og materiell
Lønnskostnader m.m.
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnad til selskap i samme konsern
Rentekostnader
Andre finanskostnader
Resultat av finansposter

Note

8
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Sotra Sportsklubb
Balanse pr. 31.12.

EIENDELER

Note

2009

2008

4

702 876

550 000

6
6

1 200 000
1 720 000
3 622 876

1 200 000
1 350 000
3 100 000

587 099
674 026

382 426
70 939

2 665 404
3 926 528

2 012 899
2 466 264

7 549 404

5 566 264

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter og bygninger
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

6
3

Sotra Sportsklubb

Noteopplysninger for 2009

Note 1
Regnskapsprinsipper
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.
IL Øygard har i 2009 deltatt som overtakende part ved fusjon med Foldnes IL og Brattholmen IL.
Den fusjonerte idrettsklubben har fått navnet Sotra Sportsklubb. Sammenligningstall utgjør
overtakende idrettslags regnskap for 2008. Virkningen av fusjonen er tatt inn i note vedrørende
egenkapital.
Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

Note 2

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

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Bilgodtgjørelse
Andre ytelser
Sum
Antall årsverk sysselsatt

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Revisor
Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Kostnadsført godtgjørelse til revisor for 2009

2009
669 367
149 003
8 057
606 330
211 275

2008
436 626
114 267
3 865
367 133
74 510

1 644 032

996 401

3
Daglig
leder
0
0
20 856

Styret
0
0
0

1 500
1 500

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

Note 3

Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 60 442,-

2

Sotra Sportsklubb
Note 4

Noteopplysninger for 2009

Varige driftsmidler
Tomt

Prosjekt ny hall

Sum

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.

550 000
8 000
558 000

125 850
19 025
144 875

675 850
27 025
702 875

Akkumulerte avkrivninger 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.

558 000

144 876

702 876

Årets avskrivninger

-

Avskrivningssats

0%

Note 5

0%

Egenkapital
Bundet
egenkapital

Egenkapital 01.01
Korreksjon inngående balanse (IB)
Fusjon - IB fra Foldnes IL
Fusjon - IB fra Brattholmen IL
Årets resultat
Egenkapital 31. desember

Note 6

-

3 560 752

3 560 752

Annen
egenkapital

Sum

1 653 681 5 214 433
79 488
79 488
572 402
572 402
452 103
452 103
155 785
155 785
2 913 459 6 474 211

Aksjer i datterselskap

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

Årsresultat
Egenkapital

2008
-201 428
2 047 030

Regnskapet for Straume Idrettspark AS for 2009 er ikke avsluttet. Av denne grunn er tall fra 2008 benyttet.
Sotra Sportsklubb har gitt et lån til Straume Idrettspark AS som pr 31.12.2009 er på kr 1.720.000,
i tillegg er det gitt et kortsiktig lån til samme selskap på kr 222.059.

Note 7
Tilskudd til etablering av lysløype
Det er mottatt kr 500.000 i støtte til etablering av lysløype. I regnskapet
er støtten ført til reduksjon av investeringen. Balanseført
verdi av lysløpen er av denne grunn kr 0.

Note 8
Driftstilskudd fra Fjell Kommune
Av regnskapsført driftstilskudd på kr 192.382 i 2009 utgjør kr 66.547 driftsstøtte for 2008.

BUDSJETT 2010
Periode fra 2009 / 01 til 2009 / 12
Akk. periode fra 2009 / 01 til 2009 / 12
Avd. : %
Prosj. : [%] Alle

Klient : 952304283 - Sotra Sportsklubb
Bud.
Sotra SK

Bud
Fotball

Bud
Håndball

Inntekter
Medlemskontingent
Sponsorinntekter
Salg Lodd, kalender og provisjoner
Kiosk og automatsalg
Offentlige tilskudd
Leieinntekter
Dugnadsinntekter
Cup- og aktivitetsinntekter
Andre inntekter
Sum Inntekter

1 500 000
900 000
500 000
300 000
640 000
200 000
800 000
400 000
150 000
5 390 000

870 000
0
300 000
130 000
100 000
0
350 000
250 000
40 000
2 040 000

490 000
30 000
200 000
70 000
100 000
0
300 000
120 000
30 000
1 340 000

Aktivitetskostnader
Innkjøp/utg. Aktiviteter
Innkjøp/utg. lodd og kalender
Innkjøp kiosk
Utgifter kamper
Cup- og treningsutgifter
Innkjøp utstyr (drakter, baller etc.)
Andre kostnader
Sum Aktivitetskostnader
Aktivitetsresultat

-200 000
-300 000
-195 000
-200 000
-420 000
-700 000
0
-2 015 000
3 375 000

-100 000
-150 000
-85 000
-140 000
-150 000
-450 000
0
-1 075 000
965 000

Lønn
Lønn/Gaver/godtgjørelse til ansatte
Kjøregodtgjørelser trenere og spillere
Kjøregodtgjørelser vakter Bildøyhallen
Kjøregodtgjørelser Andre
Sum Lønn og kjøregodtgjørelser

-1 350 000
-200 000
-500 000
-80 000
0
-2 130 000

-180 000
-100 000
-325 000
0
0
-605 000

-30 000
-140 000
-45 000
-50 000
-250 000
-120 000
-635 000
705 000
-160 000
-60 000
-60 000
-80 000

Renhold
Leie kontor- og datasystemer
Reparasjon og vedlikehold
Honorarer
Kontor-/telefon kostnader
Transportmidler / Traktor
Møte- reise- og kurs kostnader
Utgifter krets/forbund
Sosiale tiltak for medlemmer
Andre kostnader
Tap på fordringer
Sum Driftsutgifter
Driftsresultat
Finansinntekter- kostnader
Rente og finansinntekter
Rente og finanskostnader
Bank og kortgebyrer
Andre finansposter
Sum Finans

-120 000
-70 000
-55 000
-50 000
-50 000
-2 000
-135 000
-380 000
-90 000
-130 000
-50 000
-1 132 000
113 000

0
0
0
0
0
0
-60 000
-125 000
-50 000
-50 000
-30 000
-315 000
45 000

65 000
-10 000
0
0
55 000

10 000
0
0
0
10 000

Finansresultat

168 000

55 000

Sum Ekstraord. Poster
Årsresultat

0
0
0
168 000

0
0
0
55 000

Sum Overføringer
Resultat

0
0
168 000

0
0
55 000

Ekstraordinære Poster
Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad

Overføringer
Overføring egenkapital

-360 000
0
0
0
0
0
0
-40 000
-240 000
-20 000
-30 000
-20 000
-350 000
-5 000
30 000
0
30 000
25 000
0
25 000
0
25 000

Bud
Idrettskolen

Bud
Basket

50 000

60 000

30 000
870 000

20 000

20 000
20 000

80 000
400 000
200 000
130 000

70 000

Bud
Hovedstyret

20 000
30 000
10 000
160 000

-10 000
-10 000
-13 000
-10 000
-20 000
-35 000

-40 000
-40 000
30 000

-5 000

-60 000
-52 000

-55 000

-98 000
62 000

-167 000
1 613 000
-1 010 000
-40 000
-100 000

-10 000

-5 000

70 000
1 780 000

-10 000

-1 150 000
-120 000
-70 000
-55 000
-50 000
-50 000
-2 000
-35 000

-15 000
-10 000
-5 000

-10 000
-5 000
-15 000
10 000

-40 000

-30 000
22 000

-422 000
41 000
25 000
-10 000

0

0

15 000

10 000

22 000

56 000

0
10 000

0
22 000

0
56 000

0
10 000

0
22 000

0
56 000

