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Hovedstyrets beretning 2011
Nordstrand IF
Det året vi fylte 120 år, ble ett år der vi for alvor tok steget mot å bli en forening. Riktignok med flere
utfordringer enn først forutsett – men allikevel ble kursen holdt. Forandring er ikke alltid lett. En ting
er at foreningen har lang erfaring, er svært tradisjonsrik, og at gruppene, lagene, ledere ‐ i stor grad
har hatt ”egne” kulturer og måter å gjøre ting på. En annen ting er å lykkes med det kunststykket å
kombinere en større grad av profesjonalitet, (les ansatte/administrasjon) og samtidig opprettholde
en like stor grad av frivillighet for å holde hjulene i gang. Med administrasjon (og samfunnets økende
krav) følger rutiner, felles rammer, frister og ikke minst ”åpningstid”. Noe av dette kan selvsagt føles
kompliserende, men målet er det motsatte. Det er kanskje selve forandringen som er den største
utfordringen? Ikke helt ha selvråderett? Vi har hatt mange år med flott idrettshistorie. Grepene som
nå er tatt, kan gi oss mange nye. Utfordringene vi har møtt, er fortløpende forsøkt løst. Nytt
medlemskapsregister, konsernmodell for regnskap, system for lagkasser, egen butikk med ansvarlige
for all håndtering av utstyr ‐ med mer. Vi må i felleskap ta dette i bruk nå, skape kontroll, ved å
samarbeide. Vi forventer og tror at 2012 blir ett samlende år – ett utviklende år ‐ der administrasjon,
ledelse og frivillige står sammen om videre utvikling og når nye mål. For husk – hver ettermiddag
strømmer de til – barn, ungdom voksne – inn i hall, ut på baner og nedover bakken ‐ alle våre
medlemmer som forventer godt miljø, trygge rammer og opplevelser. De er grunnen til at vi alle
holder på, at vi er en del av Nordstrand Idrettsforening.

2011
Hovedstyret har bestått av
Christian Raak – leder
Erik Dahl

Svein Munkelien

Thor Einar Andersen

Kristian Rosenberg

Geir Herdlevær

Heidi Sundal

Og selvfølgelig de ulike gruppenes ledere; Gerda Havsgård ‐ Alpin, Christian Johansen – Allsport,
Tron Mathisen – Fotball, Bjørn Engen – Håndball og Vigdis Skogli. (Magne Jakobsen fra mai) –
Håndball Elite.
I tillegg til disse har Kristian Gjerstadberget, Marie Kildal (frem til april), Vigdis Skogli (fra april), Ole
Magnus Skisland (frem til juli), Cato Holtekjølen (fra juni), Mette Blomqvist, Kurt Ove Hansen og
Thomas Røkås sterkt bidratt i drift av klubben.
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Selv om foreningen stadig styrker sin administrasjon, er vi
og vil vi alltid være 100% avhengige av frivillighet.
I 2011 summerte de frivillige timene seg til over
35.000 timer – en utrolig innsats

Foreningen har pr dags dato et vel fungerende Arbeidsutvalg som har jevnlige møter. AU består av de
ulike gruppers ledere, leder Christian Raak og Daglig Leder Gjerstadberget. Vigdis Skogli (økonomi) og
Finn Magnus (ansvarlig regnskapsfører) kalles inn ved behov.
Selv om foreningen stadig styrker sin administrasjon, er vi og vil vi alltid være 100 % avhengige av
frivillighet. En stor takk til alle klubbens ivrige og dedikerte frivillige som baker kaker, er
foreldrekontakt, stiller opp på treningsleire, engasjerer seg som trener eller lagleder, selger billetter,
sitter i sekretariatet, og mange flere oppgaver ‐ kort sagt ‐ gjør alt det som trengs for å drive en
idrettsforening!
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Året 2011

•

Nordstrandhallen i NIF eie. Mye å lære og mer å ta vare på. Hallen driver ikke seg selv, men
etter noen ”innkjøringsmåneder” og med økt kunnskap er vi nå i rute.

•

Å benytte Mamut regnskap som medlemskapssystem viste seg vanskelig. Valget har da falt
på ett rendyrket system – RegWeg som vi nå har tatt i bruk.

•

Fotballgruppa opplever en turbulent vår der den totale kostnaden for å spille Fotball blir
tema. Allmøte i hallen, oppslag i media og etableringen av en ”arbeidsgruppe” blir resultatet.

•

Bull’s kafe har blitt stedet for utstyr; ”NIF butikken”. Lettere tilgjengelig og vil yte all service
inklusive trykking.

•

Ny kunstgressbane (Hundejordet – en del av Hallager Idrettspark) ble åpnet.

•

Websiden er utvidet i løpet av 2011. Ikke synlig ennå men omtrent rundt
generalforsamlingstider vil siden ha en link til vår nye netthandelsløsning på plass. Her kan
alle medlemmer, foreldrekontakter, ledere selv sette bestilling på alt de trenger av utstyr og
hjelpemidler.

•

Vigdis Skogli starter som økonomi/administrativ leder. Alle regnskap ”hentes” til Niffen i
2011, og vi fullfører ”samlingen” ved å gå over til avdelingsregnskap i august.

•

Nordstrand Damer Elite – Har klart å snu den økonomiske trenden – fra minus til pluss. Mye
takket være en imponerende innsats på sponsorsiden. Resultatmessig gikk vi en divisjon ned i
2011, men er nå med i toppen av 1. div og satser på opprykk igjen.

•

Nordstrandhallen 2. Arbeidet mot ny hall på Niffen har startet for alvor. Forhåndskonferanse
med kommunen, nabomøter, møte med krets, forbund, politikere med mer. Året ble
avsluttet ved at anbudsdokumentasjon ble laget og sendt ut.

•

Hummel. Det er produsert (trykket) over 1600 nye drakter og shortser, nesten 1000 dresser,
flere hundre jakker mm. I perioder i 2011 følte administrasjonen seg mer som en butikk og
trykkeri, enn en administrasjon.

•

NIFs partneravtale med BSK relatert til BSK/NIF fornyes, og det arbeides kontinuerlig hele
året med eksisterende – og parallelt, muligheter for forbedret, endret modell med oppstart
2012 dersom enighet og beslutning i de respektive klubber.

•

Det avvikles julemesse på Niffen (hele hallen). Ute selges det juletrær og ved og inne alt man
kan tenke seg av mulige julegaver. Dessverre får ikke salgsmessen den oppslutning vi håpte
på.

•

Året avsluttes med at Niffen blir ett av bydelens fyrverkeri ”butikker”.
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Hovedstyrets hovedmål i 2011
1. Å fortsette prosessen som er startet – EN klubb – mange idretter. Vi har tatt steget ”fra lag til
gruppe” – og i 2011 ”fra gruppe til klubb”. Utvikle forståelse for andre gruppers behov.
Tilegne sentrale rutiner og ikke lenger lags/grupperelatert ”sedvane”. Å få på plass en bred
representasjon, fra grupper og lag i alle årganger, i styrer og utvalg.
Vi er en stor klubb og det krever stadig forbedret samspill og koordinering av aktiviteter og
økonomi.
2. Å fortsette arbeidet for å stabilisere økonomien. Gjennom oppfølging, samarbeide mellom
HS og gruppene. Det gjenstår fortsatt oppgaver i denne sammenheng som vil kreve stor
innsats fra mange.
Hovedstyret har følgende arbeidsgrupper/utvalg etablert
‐

IT/WWW: Geir Davidsen, Janne Osmo Eriksen, Truls Strand.

‐

Netthandel: Janne Osmo Eriksen, Truls Strand, Monika Toften, Administrasjonen.

‐

Anlegg/hallutvalg: Rolf Nyhus, Frode Kjeldsen, Kristian Berg, Geir Stenseth, Christian Raak,
Administrasjonen.

‐

Drakt/sponsor utvalg bestående av Tron Mathisen, Bjørn Engen og Christian Raak.

‐

Internreglement utvalget bestående av Gerda Havsgård, Bjørn Engen og Tron Mathisen.

‐

Markedsutvalg (”sovende i 2011”) bør reengasjeres 2012.

‐

Julemesse: Janne Osmo Eriksen, Svein Munkelien, Alexander Faye Schjøll, Monika Toften,
Tom Midtbø Nilsen, Administrasjonen.

Utvalg
Foreningen vil benytte 2012 til å endre/tilpasse utvalgenes oppgaver og mandat. Markedsutvalget
må reengasjeres – og det har lenge vært ett ønske om å etablere utvalg for kiosk/kafe/
kontantomsetning og informasjonsstrategi.
I 2011 var disse utvalgene aktive:
Web/It
Leverte ett strålende produkt i 2010. NIFs nye hjemmesider er blant landets beste foreningssider.
Utvalget har i 2011 stort sett fungert som redaktører, journalister og overvåkere av vår flotte
”hjemmebase”. Det oppfordres alle til å benytte denne siden for all relevant informasjon knyttet til
Forening, Gruppe og lag.
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Anlegg/hallutvalg
Etter et godt arbeid i 2010 der hovedfokus var overtakelse av Nordstrandhallen, har utvalget hatt
utskifting av både oppgaver og personer. Fokuset er nå realisering av ny toflaters idrettshall på
Niffen. Arbeidet vil fortsette med økt styrke og intensitet i 2012.
Drakt/sponsor utvalget
Etter at valget falt på Hummel som hoved/utstyrssponsor, har 2011 stort sett vært ”sovende” for
utvalget, mens produksjonen av alt nytt utstyr har hatt hovedfokus.
Internreglement utvalget
Endret Internreglement under Generalforsamling 2010. Ingen foreslåtte endringer for
Generalforsamlingen 2011.
Netthandel
Etablert i 2011 og har jobbet seg frem til at vi er best tjent med å utvide avtalen vi har med vår
webside leverandør. Netthandelen har sin premiere i disse dager og vil i 2012 kontinuerlig kreve
oppfølging. Varer inn/ut, bilder, prisendringer med mer må følges opp ukentlig.
Julemesse
En gruppe ildsjeler etablerte tanken om en egen stor salgsmesse på Niffen en helg i julestria. Utvalget
sto virkelig på og vi kan være fornøyde med miksen av varer, priser som ble tilbudt osv. Dessverre var
ikke oppslutningen som håpet på men utvalget vil gjøre opp status og ønsket om å forsøke igjen er
tilstede.

Kort økonomisk oversikt – kostnadsfordeling ‐ budsjett 2012
Oversikt lages til produksjon – ligger ikke i dokumentasjon som fremlegges 6. mars.
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Medlemsmassen
I 2011 har vi hatt en registrering på 1929 medlemmer totalt. Av disse er 1723 under 25 år.
Det er gledelig att vi har hatt en økning på 64 medlemmer fra i fjor.

0-5 år
0 stk.

6-12 år
862 stk.

13-19 år
797 stk.

20-25 år
64 stk.

26- år
206 stk

Fremtiden
Vi trodde vi var godt på vei med ”generaloppryddingen” ved inngangen av 2011. Men vi kan i dag slå
fast at mye gjensto. Imidlertid kan vi nå si at vi er godt i rute og at 2012 vil være året der vi igjen ‐ i
alle ledd, styrer og utvalg – og administrasjon ‐ kan ha fullt fokus på vår egentlige hensikt: Å skape et
svært godt aktivitetstilbud til våre mange medlemmer, barn og unge (i alle aldre). Hvorfor? For nå er
vi så å si ferdige med: Innføring av felles rutiner, samling av alle regnskap, ansettelser med tydelige
hovedoppgaver, endring av en del arbeidsbeskrivelser for administrasjonen og ikke minst – diskutert
oss frem til at det er slik vi ønsker foreningen vår. Du som medlem og leder skal ha forventning om:
En administrasjon som forvalter de rutiner den er bedt om å følge av gruppene/medlemmene. Altså ‐
Rammene setter gruppestyrene og HS (demokratiet og frivilligheten) – rutinene ivaretas av
administrasjonen (de ”profesjonelle”).
For 2012 er det to stikkord som fremhever seg: Forutsigbarhet – og gjennomsiktighet. Som medlem
og leder skal du vite hva som kreves av deg – og hva du skal kreve av fellesskapet. Videre skal de valg
de forskjellige styrer tar, den totale økonomisituasjon med mer – være synlig. Du har rett til å være
uenig i valg eller pengeforvaltning – men vi er et demokrati og følger flertallet.
Hva da med å engasjere deg ytterligere i 2012. Delta i utvalg, påta deg verv. Å være med i NIF skal
være en merverdi i hverdagen – gi deg sosialt samvær samtidig som du er med på noe av det
viktigste vi gjør i samfunnet – etablere gode, trygge, utviklende, mestrende miljøer for våre barn og
unge. Noen kan sporten, andre kan skrive, noen kan økonomi, andre kan IT. Det er behov for
ytterligere bidrag – et bredere fellesskap i foreningen vår. Er du med på mye allerede sier du? Ja da
ber jeg deg om å bringe utfordringen videre – engasjer de andre på laget, naboen. Vi blir aldri bedre
enn det vi i fellsskap klarer å skape. Jo flere – jo bedre er mottoet for 2012. La oss ikke gå i fella med
å tro at en økt/styrket administrasjon automatisk fjerner viktigheten av frivillighet. Det er – og vil
være ‐ frivilligheten som driver NIF.
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Fotballgruppa er en stor gruppe i nasjonal sammenheng med rundt tusen medlemmer og nesten 900
av disse aktive spillere. Året er brukt svært godt og det er produsert både en omfattende og
innholdsrik sportsplan og laglederhåndbok. Ny bane på Hundejordet er åpnet og gruppa kan nå ta i
mot ennå flere til trening og kamp.
Alpingruppa fortsetter å imponere med stor kursvirksomhet. I løpet av året er det innført et
samarbeid med IRS, samt at organisering og modell er noe endret. 2012 blir et spennende år og det
håpes på ny rekruttering av unge aktive løpere som et resultat av de svært veldrevne kursene. Helt i
toppen er NIF Alpint også representert med en av landets mest lovende alpinister.
Håndballgruppa har klart kunststykket å vokse i antall medlemmer, selv med svært presset
hallkapasitet. Gode håndballskoler, og den innarbeidede ballskolen gjør god nytte i rekrutteringen.
Sportslig er håndballgruppa, som vanlig, helt i Norgestoppen med flere av sine juniorlag.
Allsportgruppa har fått over ti nye medlemmer og de fortsetter å imponere med sin store aktivitet.
Håndball, Fotball og generell fysisk fostring står på programmet.
Hovedstyret ‐ Foreningen har fortsatt å styrke den administrative delen av vårt arbeide. Man kan
ikke forvente at enkeltmedlemmer skal bruke 500 frivillige timer eller mer for å holde hjulene i gang
på Niffen, samt at en fast stab er nøkkelen til kontinuitet i forhold til rutiner, regler og faste oppgaver
som ikke ”løser seg selv. Uansett er det viktig å huske: Frivillighetsapparatet er grunnfundamentet
vårt.
Hallen ‐ Arbeidet og søknadsprosessen er godt i gang, men vi har hatt et år der vi har sett en litt
dalende interesse for prosjektet internt i NIF. I 2012 må det på ny settes fullt fokus på dette arbeidet.
I skrivende stund er det åpnet anbud, og prosessen er langt på vei mot de avsluttende og viktige
fasene. Få godkjent alle søknader og selve byggeprosjekt, få etablert en egenkapital – og ikke minst –
reengasjere hele Nordstrand IF slik at mange melder seg på for bidrag og sikring av fremdrift. Dette
skal være vår idrettshall, vår storstue, til nytte og glede for alle klubbens medlemmer og flere til i
bydelen.
Nordstrand IF må gi klubbens fremtidige medlemmer muligheter til å utvikle de samme
kvalifikasjonene, den samme lagånden og sist men ikke minst det samme fellesskapet, som det man
har gjort gjennom årtier. NIF er en kulturbærer av rang i nærmiljøet og bydel, et referansepunkt for
stabilitet og trygghet. Vi kan ikke fortsette å måtte avvise barn og unge på grunn av manglende bane
og hallkapasitet. En slik tilstand vil våre etterkommere neppe gi oss stor applaus for ei heller et
anerkjennende nikk. Derfor ber vi om alles bidrag, bistand og engasjement når vi nå er i gang slik at vi
kan lykkes med dette løftet.
Fremtiden koster penger. Ny hall koster penger. Fotballbaner, heisanlegg likeså. Vi må opparbeide en
solid økonomi som vil være bærekraftig – lenge.
Det er Generalforsamlingens oppgave å stake ut foreningens kurs og Hovedstyrets jobb å sette våre
felles og omforente mål ut i livet.
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ÅRSREGNSKAP NIF 2011
i 000
Hovedstyret Alpint
Inntekter
2011
2011
Medlems - og treningsinntekter
1510
209
Sponsor-/ støtte
584
40
136
Offentlig støtte
1828
Andre inntekter, arrangement
408
653
Sum inntekter
4330
1038
Kostnader
Innkjøp-/varekjøp
615
50
Kostander lag/ utøvere
757
230
Personalkostander
1932
489
Kostander lokaler/ anlegg
444
440
Administrasjon-/
driftskostander
946
135
Sum driftskostnader
4694
1344
Finanskostnader
Renter
-5
0
Andre finanskostander
Netto finanskostander
-5
0
Ekstradorinære inntekter
423
0
Årsresultat
54
-306
Overføringer
Egenkapital 1/1-2011
581
769
Resultat 2011
54
-306
463
Egenkapital 31/12-2011
635
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Håndball
2011
1278
186
150
1110
2724

Fotball
2011
2451
172
249
655
3527

Total
Ø.runden Triathlon NIF
2011
2011
5535
982
2387
2838
0
11742

0
57
107

474
658
744
936

271
635
1707
714

1410
2337
4979
2534

10
174

112
2924

123
3450

0

1326
12586

0

0

0

0

-5

0
0
-51

0
0
-200

0
0
77

0
0
0

-5
423
-426

81
-51
30

267
-200
67

515
77
592

Allsport
2011
87
24
12
123

62
0
62
ikke levert

13
0
13

2288
-426
1862
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Takk for oppmøtet
og lykke til i 2012!

www.nordstrand-if.no

