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SAK 8
IDRETTSLAGETS ÅRSBERETNING

Nordstrand IF – én klubb

Figur. Antall medlemmer i Nordstrand IF 2010-2019

For Nordstrand Idrettsforening har 2019 vært et år
med stor aktivitet i alle våre fire grupper: allsport,
fotball, håndball og triatlon. Tusenvis av treninger,
kamper og andre arrangementer har vært
gjennomført. Ingenting av dette skjer av seg selv, men
fordi hele vår medlemsmasse, frivillige, trenere og
ansatte bidrar med en iherdig innsats gjennom hele
året. Sportslig og sosialt har 2019 vært et strålende
år for Nordstrand IF! Takk til alle dere som har bidratt.
2019 har også vært et år med store forandringer i
klubben. 2019 var det første hele året der vi har
kunnet nyte og boltre oss i det som etter manges
oppfatning er en av Norges flotteste idrettshaller.
Fjoråret var også det første året i klubbens historie
hvor undervarme gjorde at små og store kunne spille
fotball gjennom hele vinteren på et vintergrønt
kunstgress uten is.
Organisatorisk har klubben gjennomgått store
endringer. For å gjøre Nordstrand Idrettsforening i
enda større grad til ÉN KLUBB, med tydelige felles
målsetninger på tvers av gruppene, vedtok
generalforsamlingen i 2019 at det kun skal være ett
styre i klubben. De tidligere gruppestyrene og
sportslige utvalg ble nedlagt, og klubben har styrket
administrasjonen, blant annet gjennom å ansette en
felles sportssjef for hele klubben. Målet med
endringene er økt effektivitet, og tilrettelegge enda
bedre for de frivillige.
Antallet medlemmer har økt med 22 personer fra
2018 til 2019. Økonomisk har imidlertid 2019 vært et
krevende år for klubben, med et underskudd på 1,75
millioner kroner.
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Styret
Styret i NIF har et overordnet ansvar for å
videreutvikle klubben, for å forvalte klubbens
økonomi, og for at klubben opererer innenfor
rammene av norsk lov og lover og vedtak satt av
idretten og klubben selv. I 2019 fikk klubben ny leder
og nestleder, samt flere nye styremedlemmer. Styret
har i 2019 hatt fire styremøter og gjennomført ett
styreseminar etter generalforsamlingen.
Styrets viktigste oppgaver har vært knyttet til
økonomi og implementering av klubbens nye
organisasjonsmodell.
Tanken
bak
generalforsamlingens vedtak om å legge ned gruppestyrene
– og dermed også de sportslige utvalgene – var å få
klarere ansvarsforhold mellom administrasjonen og
klubbens styre. Flere frivillige skulle kunne drive med
sport og ikke sitte i styremøter med budsjett etc.
Ordningen med sportssjef har fungert svært bra, men
styrets vurdering er at overgangen til den nye
modellen bare delvis har fungert. Viktige frivillige
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krefter finner ikke helt sin plass, og en ytterligere
styrking av administrasjonen er heller ikke økonomisk
bærekraftig. Styret vil derfor i tiden framover jobbe
med å finne nye måter å engasjere de viktige frivillige
kreftene vi vet vi har.
Det nye styret overtok like etter at tidligere daglig
leder meldte at han gir seg etter mange år i klubben.
Styrets første oppgave var å få ansatt ny daglig leder.
Sverre Kildahl ble ansatt i august etter å ha sittet som
midlertid daglig leder fra mai.

instruktører. Hovedbasen er Nordstrand Arena og
tilhørende fotballbaner.
I 2019 har Niffo-akademiet hatt ansvar for
akademitreninger på fotball og håndball. Niffoakademiet er et tilbud til barn fra 4. – 8. klasse hvor
det legges vekt på ferdighetsutvikling, mestring og
idrettsglede i trygge omgivelser.

Styret har i 2019 sett behov for å lage en plan for å
ruste opp uteområdene i Nordstrand idrettspark
(Niﬀen). Styret har også innledet samarbeid med Ljan
Fotball, samt jobbet med en ordning for medlemmer
med lav betalingsevne.
Administrasjonen
Nordstrand Idrettsforening er en liten bedrift med 6,0
årsverk i 2019. Administrasjonen ledes av Sverre
Kildahl, som ble ansatt som daglig leder etter at Ole
Magnus Skisland takket for seg etter flere år i
administrativ tjeneste for både klubben og
Nordstrandhallen AS. Kildahl har ledet arbeidet i
klubbadministrasjonen på en svært god måte.
Anna Collett ble i august ansatt som klubbens
sportssjef, og fikk da et overordnet ansvar for
klubbens sportsavdeling. Mette Blomqvist har hatt
administrative roller innen håndballgruppen. I
fotballgruppen ble det administrative fordelt mellom
Stig Steive, Thomas Holm, Lars Backe, Simon Hansen
og Madeleine Valø, der flere også har hatt
treneransvar for mange av våre fotballag.
Sportsavdelingen
har
foruten
den
daglige
administrative oppfølgingen, blant annet arrangert
temakvelder og kurs, trenertreﬀ med veiledere, hatt
fokus på spillerutvikling, jobbet systematisk med
tanke på rekruttering til de yngste årgangene,
rekruttering av trenere, samt hatt ansvar for fotballog håndballskoler i skoleferien (Camp Nordstrand).
Rune Svendsen og Ken Flisvang har hatt ansvar for
drift av anleggene våre, sammen med Håkon Arnesen
- vår arbeidsomme vaktmesterassistent, som også i
2019 har utført sine arbeidsoppgaver utmerket.

Det er ikke i 2019 blitt rapportert om skader eller
ulykker for våre ansatte.
Frivilligheten
Det flotte tilbudet til våre medlemmer ville aldri latt
seg gjennomføre uten den iherdige innsatsen fra de
hundrevis av frivillige som står på for klubben og
lagene sine gjennom hele året. I kroner og øre ligger
det en betydelig verdi i alt det frivillige arbeidet som
trenere, hjelpetrenere, foreldrekontakter, kioskvakter,
billettvakter,
cupansvarlige,
sponsoransvarlige,
dommere, anleggsansvarlige, lagledere og mange,
mange andre personer i viktige funksjoner nedlegger.
Og minst like viktig er den betydningen det viktige
frivillige arbeidet har for alle barna våre og for miljøet
i vårt nærområde.
TUSEN TAKK til alle dere frivillige, for det dere gjør for
våre medlemmer, samtidig som dere videreutvikler
Nordstrand Idrettsforenings verdier knyttet til
respekt, samhold og engasjement.

Gunnar Flaten har hatt ansvar for Niﬀo – akademiet.
Niﬀo er Nordstrand Idrettsforenings «etter skolentilbud» til barn i Nordstrand bydel fra 1. til 5. klasse.
Niﬀo er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være
fysisk aktive rett etter skolen, og er et alternativ til
Aktivitetsskolen. På Niﬀo får barna sunn mat servert
fra Storstua, de får hjelp til lekser, og barna tilbys
ulike idretter og aktiviteter fra kvalifiserte trenere og
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Allsport
Allsportgruppen har siden 2003 hatt et idrettslig
tilbud til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne,
primært utviklingshemmede. Gruppen har 88
medlemmer i alderen fem til 30 år. Medlemmene
kommer fra hele Oslo.
Allsportgruppen er organisert i fire undergrupper Allsport Basis, Allsport Håndball, Allsport Fotball og
Allsport Bowling. Gruppen samarbeider med andre
klubber på følgende aktiviteter: Allsport Innebandy
(Sagene IF), Allsport Svømming (Lambertseter
Svømmeklubb), Allsport Golf (Grønmo Golfklubb),
Allsport Klatring (Kolsås klatreklubb)
Allsport Basis er undergruppen med flest utøvere, og
tilbyr
fire
treningsgrupper
hver
mandag.
Basistreningen har som mål å utvikle og styrke
grunnleggende ferdigheter og bedre fysisk kapasitet,
samtidig som det legges vekt på mestring og
tilpasninger. En fysioterapeut leder treningen, og det
er to hjelpetrenere til stede på de tre første gruppene.
Håndball, fotball og bowling aktiviserer mer enn
halvparten av våre utøvere. Mange deltar også i flere
av aktivitetene. En forutsetning er at utøverne kan
innordne seg i gruppe og ta imot enkle beskjeder og
instrukser. Spennet i alder og ferdighetsnivå er
fremdeles stort, og krever tilstrekkelig tilgang på
trenerressurser. På treningene legges det vekt på
teknikk, kondisjon og samspill.
Årlig arrangeres Løvelekene hvor rundt 100 utøvere
også fra flere steder utenfor Oslo. I 2019 åpnet
ordfører Marianne Borgen stevnet og Hans Aaseth
med sine to vokalister avsluttet med fengende musikk
og premieutdeling. En stor takk også til
Nordstrandskolenes korps, Friskis & Svettis,
Lambertseter Friidrett, Lions og Løven!

Fotball
Fotballgruppen har ved utgangen av 2019 omtrent
900 aktive spillere. Antall aktive fotballspillere har
over tid vært relativt stabilt, både blant jenter, gutter,
menn og damer. I barneårgangene er det engasjert
mange ivrige foreldretrenere, og det er stor
oppslutning om frivilligheten rundt årgangene. I
ungdomsårgangene har klubben mange kompetente
trenere ansatt eller på kontrakt. Takk til alle dere på
årgangene for den betydelige arbeidsmengden dere
nedlegger.
Det er stor bredde på nesten alle årganger, i tillegg
mange gode årganger og lag, og en rekke talentfulle
spillere. Ekstra gledelig er at de yngste årgangene er i
gang med store grupper gutter og jenter. Vi ligger
fortsatt på en jenteandel på ca. 20 prosent.
Nordstrand A-lag herrer spilte i toppfotballen etter
opprykket til 3. divisjon. Med mange gutter oppvokst i
NIF klarte de en strålende 5. plass og
direktekvalifisering til NM. Vi vil også fremheve NIF
junior elite som igjen med god margin holdt plassen i
Interkrets A og Nordstrand gutter 16 (2003) som ble
kretsmestere.

I 2019 arrangerte klubben tre fotballcuper.
Nordstrand Cup er populære fotballcuper, som
tiltrekker seg klubber fra fjern og nær. Takk til
cupkomitéene, og til alle dere foreldre som stiller opp
med ulike oppgaver rundt cupene.
Håndball
Håndballgruppen har nærmere 700 aktive spillere. Det
var i fjor påmeldt 36 jentelag og 23 guttelag i
seriespill i aldersbestemt klasser. Dette er en klar
økning fra 2018, da vi hadde 28 jentelag og 16
guttelag. Nærmere halvparten av de aktive
håndballspillerne er i alderen 6-11 år, 40 prosent i
alderen 12-19 år og resten er 20 år eller eldre.
Det er gledelig at det har vært en god økning i antall
medlemmer på håndballsiden de tre siste årene, både
for barn, ungdom og senior. Målet er at vi skal bli enda
flere håndballspillere. Det er fortsatt langt flere jenter
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enn gutter som spiller håndball, og det er et uttalt mål
å rekruttere og beholde enda flere gutter.
I samsvar med klubbens motto «Flest mulig - lengst
mulig - best mulig», er det viktig for NIF håndball å ha
et lag for begge kjønn i toppen av norsk håndball, med
flest mulig spillere med lokal forankring. For å
beholde landets beste junioravdelinger både på
gutte- og jentesiden, er det etter styrets vurdering
viktig at det finnes lag på høyere nivå som gir yngre
spillere noe å strekke seg etter. Samtidig er det
kostnader forbundet med å ha to lag i landsdekkende
seriespill, og styret og spillergruppene er enige om at
det er nødvendig med vesentlig egeninnsats for at
håndballgruppen skal kunne bære de økonomiske
konsekvensene.

I året som har gått har håndballgruppen jobbet for at
kommunikasjon og dialog med trenere og
foreldrekontakter skal bli enda bedre. Det er også
jobbet for å øke samarbeidet mellom trenere på tvers
av årsklasser, særlig mellom junior og senior. I 2019
har det blitt foretatt en gjennomgang av lønns–
strukturen på trenersiden, for å sikre større grad av
forutsigbarhet og likhet på tvers av klubben. Det er
også blitt jobbet godt med å sikre nok dommere til
alle kamper og med utvikling av nye dommere.
Triatlon
Triatlongruppen har igjen lagt et år bak seg med mye
aktivitet. Gruppen har rundt 40 aktive medlemmer, og
mange har deltatt i konkurranser fra sprint-,
olympiske- og halv og hel Ironman. Gruppen hadde en
deltager med i Norseman, som presterte til svart tskjorte (topp 160 deltagere). Videre deltok klubben i
NM lagsprint i Son med to lag av fire deltagere.
Gruppen har som vanlig god kontroll på økonomien,
og gjorde i 2019 noe mer innkjøp av diverse utstyr
som bekledning og test utstyr for å optimalisere
treningen (kanskje motivere til mer trening også).
Dette ble godt tatt imot av gruppens medlemmer.

Styret mener at senioravdelingen ikke skal belaste
bredden vesentlig økonomisk, og har lagt klare
føringer om betydelig dugnadsinnsats for å holde
kostnadene nede på et minimum for klubben. I denne
sammenheng ble det blant annet gjennomført salg av
fyrverkeri i Nordstrand Arena i regi av elitelagene, noe
som ga en god økonomisk avkastning for
håndballgruppen.

I august ble det igjen, i samarbeid med Lambertseter
Svømmeklubb, arrangert Ulvøya rundt. Dette ble igjen
en suksess med godt overskudd, og er nå Norges
største Open water konkurranse!

Håndballgruppen har lang tradisjon med å arrangere
gode cuper. Nordstrand Cup er klubbens
håndballturnering for gutter og jenter i alderen 7-11
år. Cupen i 2019 var tidenes største med over 140
påmeldte lag! Nordstrand Hummel Cup var også en
suksess, med nærmere 3000 ungdoms- og
seniorspillere fra 243 lag. Takk til cupkomitéene, og til
alle dere foreldre som stiller opp med ulike oppgaver
rundt cupene.
For håndballgruppen har de organisatoriske
endringene i 2019 vært krevende. Færre frivillige i
sentrale posisjoner og begrensete administrative
ressurser medførte stort press på styret og
administrasjon i 2019. Sportssjef har dedikert mye tid
til håndballgruppen, og det har blitt jobbet mye med å
finne gode trenerløsning både på lang sikt og ad hoc
når det har vært behov for det.

Anlegg
Nordstrand IF har også i 2019 hatt driftsavtale med
Bymiljøetaten om Nordstrand idrettspark (Niffen) og
Hallager/Hundejordet. Avtalen innebærer at klubben
gjennom sommerhalvåret disponerer banene etter
klokka 16 på hverdager og hele tiden i helgene.
Klubben har også en avtale om vinterdrift, som gjør at
vi i året som gikk fikk full bruk av Storekunsten og
Lillekunsten med fungerende undervarme.
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Undervarmen har kostet klubben mye, og medfører
betydelige driftskostnader, men betyr svært mye for
fotballen og for de som ønsker å spille og trene hele
året. Gjennom vinteren 2019 har klubben også leid ut
til andre klubber som ikke har undervarme.
Det ble i 2019 opprettet en anleggsgruppe for å
kartlegge behovet for oppgraderinger i Nordstrand
idrettspark
og
vedlikehold
av
bygninger.
Kartleggingen førte til at styret vedtok en femårig
anleggsplan, der nytt utstyrslager for fotballen og en
ballbinge på «minikunsten» har høyest prioritet. Etter
planen vil disse to tiltakene realiseres i 2020. Det er
også søkt om og fått midler til å få realisert en
sandhåndballbane i det nordøstlige hjørnet av Niffen.
Nordstrand Arena
Nordstrand Arena åpnet i august 2018. Arenaen
drives av Nordstrandhallen AS, et aksjeselskap der
Nordstrand IF eier alle aksjene. Det er få klubber som
kan smykke seg med å være eier av sin egen
idrettshall, og som har en så flott kafé. Hallen og
Storstua er blitt et viktig samlingspunkt for alle våre
medlemmer, både sportslig og sosialt.
2019 har vært Nordstrand Arena sitt første fulle
driftsår. Hallen fikk prøvd seg på starten av året, da
det ble arrangert landskamper for herrelag med opptil
4000 tilskuere. Hovedoppgavene for hallen er drift av
Storstua og treningssenteret, utleie av lokaler,
gjennomføring av arrangementer, parkering og salg
av sponsoravtaler.
Styret i Nordstrandhallen AS har i 2019 bestått av
Robert Hagen (leder), Tron Mathisen (nestleder),
David Aarstein og Kristian Rosenberg. Therese Lunde
har hatt ansvar for Storstua og Rune Svendsen for
drift, sammen med Ken Flisvang. Nordstrand IF vil
takke alle som jobber for Nordstrandhallen AS. Dere
har alle gjort et solid bidrag til at vi i dag har akkurat
den hallen som klubben i lang tid har ønsket seg.

Web
Det er få idrettsklubber i Norge som har så flotte
nettsider som www.nordstrand-if.no. Nettsidene blir
flittig brukt, og bare i 2019 har det vært publisert mer
enn 150 unike oppslag. Klubben er også aktiv på
sosiale medier og har mange følgere. Takk til alle dere
som bidrar med å lage oppslag, og til å spre store og
små nyheter om det som skjer i klubben.
Økonomi
God økonomi og egenkapital er viktig for totaltilbudet
vi kan gi våre medlemmer. Klubben fikk i 2019
dessverre et underskudd på kr 1.753.277,-.
Inntektene i 2019 har vært på nivå med 2018, men
over 1 million kroner under budsjett. Årsakene til
underskuddet er flere, og skyldes i hovedsak økte
utgifter, men også dels at inntekter fra kiosksalg,
cuper, parkering og offentlige tilskudd som tidligere
tilfalt klubben nå inngår i Nordstrandhallen AS sitt
regnskap. Sponsormarkedet har vært krevende i
2019, og i fotballgruppen har det vært betydelige
kostnader til drift av undervarme blant annet på
grunn av en streng vinter. At klubben i 2019 har hatt
et A-lag herrer i 3. divisjon fotball med mange lange
reiser har også medført økte utgifter. Klubben har for
øvrig i 2019 hatt engangskostnader knyttet til
omorganisering, rekruttering av ansatte og
opprydding etter den midlertidige hallen.
Det er tatt betydelig grep for å redusere kostnader og
øke
inntekter
i
2020.
Samtidig
skaper
koronasituasjonen stor usikkerhet rundt likviditet og
resultat. Budsjett som legges frem for årsmøtet
forutsetter vanlig drift fra august.
Egenkapitalen er pr. 31.12. 2019 kr 6.078.559,- Det er
ingen ting som taler i mot videre drift.

Hilsen styret, som i 2019 har bestått av:
Anders Bakken, leder
Lars Erik Østgaard, nestleder
Christian H. Johansen, leder allsport
Bjørn Rudjord, leder fotball
Kristine Høgh, leder håndball
Thomas Larsen, leder triatlon
Thor Einar Andersen, styremedlem (fram til 5.11)
Karianne Bøe Hasle, styremedlem
Kenneth Juul, styremedlem
Tone Langbakken, styremedlem
Stig Søderstrøm, styremedlem (fra 5.11)
Anne Marie Østgård, styremedlem
Vegard Aaløkken, styremedlem
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SAK 10
FORSLAG OG SAKER
SAK 10.1
FORSLAG OM LÅNEOPPTAK
Koronasituasjonen har skapt usikkerhet for klubbens økonomi og likviditetssituasjon. Dersom søknader om
tap som skyldes Korona blir innvilget, vil det være likviditet til drift gjennom hele 2020. Usikkerhet rundt
søknader og andre langvarige konsekvenser av smittevernreglenes begrensninger i hvilke aktiviteter klubben
kan gjennomføre, gjør at det på et senere tidspunkt kan oppstå behov for tilførsel av likviditet. Styret ber
derfor årsmøtet om fullmakt til å søke om lån på inntil kr 2 mill. med sikkerhet i klubbhuset på Hallager.
Forslag til vedtak:
Årsmøte gir styret fullmakt til at klubben kan ta opp et lån på inntil 2 millioner kroner med sikkerhet i
klubbhuset på Hallager.

SAK 10.2
UTMELDING AV SKIFORBUNDET
Nordstrand IF hadde tidligere en alpingruppe, som ble skilt ut for flere år siden. Nordstrand IF er fortsatt
medlem av Norges Skiforbund. Etter styrets vurdering er det unødvendig for klubben med fortsatt
medlemskap i et særforbund vi ikke har aktivitet.
Forslag til vedtak:
Nordstrand IF melder seg ut av Norges Skiforbund.
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SAK 11
FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
Medlemskontingent 2020
Foreslås uendret fra 2019
Aktive medlemmer

kr. 1.000,-

Allsport, triatlon, funksjonærer, støttemedlem

kr. 500,-

Familiemedlemskap (rabatt)

kr. 2.000,-

Treningsavgift allsport
Foreslås uendret

kr. 2.200,-

Treningsavgift triatlon
Foreslås uendret

kr. 250,-

Treningsavgift fotball og håndball
Etter flere år med uendret eller små endringer i treningsavgift, foreslår styret en økning i treningsavgiften for
fotball og håndball. Styret foreslår at treningsavgiften reduseres eller holdes uendret i enkelte årganger.
Styret foreslår en rabatt i treningsavgift for barn og ungdom som er innmeldt i både fotball og håndball.
Rabatten utgjør omlag halvparten av treningsavgiften for den rimeligste idretten.
For å dekke merkostnader knyttet til vinterdrift av kunstgressbanene med undervarme foreslår styret at det
innføres en gradert vinteravgift i fotball. Vinteravgiften skal gjelde for årgangene fra og med 9 år til junior.
Vinteravgiften innbetales i november og er 300 kroner fra årgangene 9-11 år og 500 kroner for 12 år og eldre.
For årgangene 5 og 6 år innføres en felles treningsavgift for håndball og fotball på 800 kroner i halvåret.
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TRENINGSAVGIFT FOTBALL

Innbetalingsplan 2020
*
Herunder
vinteravgift

Avgift
2019
300
(halvt år)

Avgift
2020

November
Januar August

Rabatt for to
idretter (årlig)

1600

800

800

800

Alder

Årgang

5 år

2015

6 år

2014

1600

1600

800

800

800

7 år

2013

2800

2900

1400

1450

1450

8 år

2012

3600

3600

1800

1800

1650

9 år

2011

3600

4000 *

300

1800

1850

300

1750

10 år

2010

3600

4200 *

300

1800

1950

300

1800

11 år

2009

4600

5200 *

300

2300

2450

300

1900

12 år

2008

4600

5400 *

500

2300

2450

500

2600

13 – 19 år bredde

5600

6400 *

500

2800

2950

500

3000

13 – 16 år nivå 1

6200

7000 *

500

3100

3250

500

3000

Junior 1

6600

8000 *

500

3400

3750

500

3000

Junior bredde

4600

5400 *

500

2300

2450

500

3000

0

0

0

0

B/C-lag herrer

2400

2900

1200

1450

M40

2400

1600

1200

800

A-lag damer

2400

2400

1200

1200

7er damer

1400

1400

700

700

A-lag herrer
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TRENINGSAVGIFT HÅNDBALL

Innbetalingsplan 2020

Alder

Årgang

5 år

2015

6 år

2014

7 år

Avgift
2019

Avgift
2020

Lagsdugnad

Januar August

Rabatt for to
idretter (årlig)

1600

800

800

800

1600

1600

800

800

800

2013

3100

3100

6000

1550

1550

1450

8 år

2012

3100

3300

6000

1550

1650

1650

9 år

2011

3100

3500

6000

1550

1750

1750

10 år

2010

3100

3600

6000

1550

1800

1800

11 år

2009

3100

3800

6000

1550

1900

1900

12 år

2008

4800

5200

2400

2600

2600

13 – 14 år

4950

5500

2475

2750

3000

15 år

6350

6900

3175

3450

3000

16 år (bredde)

6350

6900

3175

3450

3000

16 år (Bring)

6350

7500

3175

3750

3000

17-18 år (bredde)

6950

6500

3475

3250

17-18 år (Lerøy)

6950

7500

3475

3750

2. divisjon herrer

0

0

0

0

3. divisjon herrer

1800

1900

900

950

2. divisjon damer

0

0

0

0

3./4. divisjon
damer

3600

3600

1800

1800

5. divisjon damer

1800

1800

900

900

100000
80000
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SAK 12
VEDTA IDRETTSLAGET BUDSJETT
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SAK 12
VEDTA IDRETTSLAGET BUDSJETT
Budsjett for NIF og gruppene 2020
Nordstrand idrettsforening
Budsjett 2020

Budsjett
2020
NIF

Budsjett
2020
HS

Medlem
Treningsavgift
Reklame, sponsor
Niffo og Akademi
Cup og Camper
Offentlige tilskudd, moms
Andre inntekter
Støtte HS overført
Korona støtteordninger
Sum driftsinntekter

1 500 000
6 193 000
230 000
2 450 000
1 300 000
2 080 000
2 132 000
900 000
500 000
17 285 000

1 500 000

500 000
7 200 000

Kostnader aktivitet
Støtte håndball og fotball
Sum kostnader lag/sport

3 393 000
900 000
4 293 000

750 000
900 000
1 650 000

Lønn og personalkostnader
Sum personalkostnader

6 852 400
6 852 400

Leie, baner, lokal kostnader
Honorarer
Kontorkostnader
Kurs, møter
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader
Sum Driftskostnader
Sum Avskrivinger
Sum finans
Resultat

Budsjett
2020
Håndball

Budsjett
2020
Fotball

Budsjett
2020
Allsport

Budsjett
2020
Triatlon

2 550 000
100 000

3 500 000
130 000

130 000

13 000

800 000
850 000
550 000

500 000
100 000
380 000
350 000

30 000
100 000

2 000

4 850 000

4 960 000

260 000

15 000

1 370 000

1 150 000

110 000

13 000

1 370 000

1 150 000

110 000

13 000

2 931 551
2 931 551

1 591 940
1 591 940

2 206 909
2 206 909

122 000
122 000

0
0

3 602 500
550 000
160 000
140 000
938 500
5 391 000

1 082 500
550 000
120 000
0
387 000
2 139 500

1 600 000

900 000

20 000

20 000
60 000
170 000
1 850 000

20 000
80 000
375 000
1 375 000

5 000
25 000

1 500
1 500

16 536 400
256 000
57 000

6 721 051
256 000
37 000

4 811 940
0
0

4 731 909
0
20 000

257 000
0
0

14 500
0
0

435 600

185 949

38 060

208 091

3 000

500

2 450 000
1 950 000
800 000
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SAK 13 VALG
13.1 STYRE
Valgkomitéens innstilling til styret i Nordstrand IF er:
- Nytt medlem til styret: Camilla Ryste (1 år)
- Gjenvalg, leder av håndballgruppen: Kristine Høgh (1 år)
Øvrige medlemmer ble i 2019 valgt for to år, og er ikke på valg:
Anders Bakken, leder
Lars Erik Østgaard, nestleder
Christian H. Johansen, leder allsport
Bjørn Rudjord, leder fotball
Thomas Larsen, leder triatlon
Karianne Bøe Hasle, styremedlem
Kenneth Juul, styremedlem
Tone Langbakken, styremedlem
Stig Søderstrøm, styremedlem
Valgkomitéen foreslår at årsmøte gir styret fullmakt til å konstituere resterende styremedlemmer i henhold til
NIFs lov og organisasjonsplan.

SAK 13.2 KONTROLLUTVALG
Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg for Nordstrand IF er:
- Gjenvalg, Erik Dahl
- Gjenvalg, Øystein Siggerud

SAK 13.3 REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I DE ORGANISASJONSLEDD
IDRETTSLAGET HAR REPRESENTANSJONSRETT
Valgkomitéen foreslår at årsmøte gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter
Nordstrand IF har representasjonsrett

SAK 13.4 VALGKOMITÉ
Styret foreslår at følgende personer velges til valgkomité for Nordstrand Idrettsforening fram til ordinært
årsmøte i 2021:
-

Gjenvalg, Tonje Vang, leder (1 år)
Gjenvalg, Kristine Wessel, medlem (1 år)
Susann Goksør Bjerkrheim, medlem (1 år)
Atle Thorsell, varamedlem (1 år)

Sak 15
Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Styret foreslår at HCA Revisjon & Rådgivning engasjeres til å revidere neste års regnskap for Nordstrand
Idrettsforening.
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RESPEKT – SAMHOLD – ENGASJEMENT

Følg Nordstrand IF på Facebook
@nordstrandif
@nordstrandFotball
@nordstrandHandball
@storstuanordstrand
@nordstrandidrettsforeningfritidsordning (Niffo)
nordstrand-if.no

