VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2022

Bakkeløkka, onsdag 30.3.22 kl. 19.00
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1 SAKSLISTE FIF ÅRSMØTE 30.3.21
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne sakslisten
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 9: Behandle innkomne forslag og saker
Sak 10: Fastsette medlemskontingent for 2023
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppebudsjetter
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1 Styre:
- leder (for ett år)
- nestleder (for to år)
- styremedlemmer (for to år)
- varamedlem(mer)
13.2 Kontrollutvalg:
- 2 medlemmer
- 1 varamedlem
13.3 Valgkomité
- leder
- medlemmer
- varamedlem
13.4 Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
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2 ÅRSBERETNING 2021
2.1 Tillitsvalgte
Hovedstyrets sammensetning i perioden har vært:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Dag Anders Brede (1 år – på valg)
Lars Fanebost (1 år – på valg)
Thomas Nebbenes-Juul (2 år – ikke på valg)
Angella Riquelme Ordenes (2 år – på valg)
Rebekka Nyland Midtskog (2 år – ikke på valg)
Sebastian Melbye (2 år – ikke på valg)
Katrine Yksnøy Aasen (2 år – på valg)
Roar Skålvik (1 år – på valg)

Gruppelederne er medlem av hovedstyre som styremedlemmer.
Fagerstrand idrettsforening har følgende grupper: Allidrett, Håndball, Fotball, Innebandy og Styrke.
Kontrollutvalg: Cathrine Kjensli Høvik og Lene Østby
Valgkomité:
Medlem i Nesodden Idrettsråd: Kjetil Rødvik-Hansen
Representant referansegruppa til prosjekt Oppvekst 2025 i Nesodden kommune: Marit Nesheim
Hauge

2.2 Saker i 2021
De viktigste sakene som styret har jobbet med kan nevnes: generell drift av klubben, tilrettelegge sikker
aktivitet gjennom perioder med koronarestriksjoner, idrettspolitikk, økonomistyring og utleie av FIFhuset.

2.2.1

Politiattester

Heidi Skjøld Granerud har ansvaret for arbeidet med politiattester. FIF er opptatt av at alle frivillige i
klubbens arbeid fremviser gyldig politiattest i henhold til bestemmelsene og veiledningen fra Norges
Idrettsforbund. Dette er et viktig arbeid som klubben har kontinuerlig fokus på.

2.2.2

Ung-Aktiv-Sosial

FIF opplever stort frafall av aktive på ungdomstrinnet. I 2021 startet vi et nytt prosjekt for å gi et tilbud til
alle ungdommer som ønsker aktivitet uten konkurranse og prestasjonsfokus. Prosjektet bygger på mal
etter ‘ungdomsløftet’ i NIF der målet er å gi ungdom en sosial møteplass med fysisk aktivitet. FIF fikk
innvilget 200 000,- Nok støtte til prosjektet fra Sparebankstiftelsen. Disse midlene er satt i balanse på
egen prosjektkonto og vil brukes til innkjøp av utstyr til prosjektet. I tillegg har FIF mottatt 70 000,- Nok
støtte fra Nesodden kommune til renovering av kiosk-arealet i Bakkeløkka (se 2.2.12). FIF har en god
dialog og etablert samarbeid med miljøarbeidere på Bakkeløkka ungdomsskole, FAU og Parlamentet.
FIF har store forhåpninger til dette prosjektet i 2022.

2.2.3

Gaming prosjekt

FIF har arbeidet med å få i gang et tilbud til ungdom for en Gaming event. I 2020 fikk en tildelt midler av
kommunen for å gjennomføre arrangementet. FIF har gått i samarbeid med Nesodden Idrettsforening
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for å kunne nå ut til flere unge. Prosjektet har fått navnet “Odden gaming”. Gjennomføringen av
prosjektet er dessverre utsatt på ubestemt tid i forhold til Covid-19. Arbeidet med planlegging og
tilrettelegging er pågående og arrangementet vil arrangeres når det blir muligheter i henhold til gjeldende
retningslinjer for Covid-19. Prosjektets status vil fortsette utover våren med mulig start til høsten 2022.

2.2.4

Sponsorarbeidet

I 2021/22 har FIF ved nestleder hatt ansvaret for sponsoravtaler og oppfølging av disse. Det ble nedsatt
en liten arbeidsgruppe med representanter fra innebandy og fotball. Eksisterende avtaler har blitt fulgt
opp, avtaler som gikk ut ved nyttår har blitt fornyet, og det er skaffet noen nye sponsorer. På den nye
nettsiden "fagerstrandif.no" fremkommer det hvem som sponser klubben.
Det er viktig at de som jobber med sponsorene fornyer avtaler i god tid før nyttår. Det gikk bra i år, men
vi var i realiteten litt sent ute uten at det i år fikk konsekvenser. Det bare viser hvor trofaste sponsorer vi
har.
FIF fikk i 2021 tildelt 10 000,- Nok i støtte fra Follo Røyken energi. Denne summen ble dedikert til å
finansiere gratis frukt på trening til barne og ungdomslagene våre. Kombinert med bruk av idrettsfrukt
via Bama vil FIF kunne videreføre denne ordningen i 2022.
Fagerstrand IF takker eksisterende og nye sponsorer for deres bidrag!

2.2.5

Nærmiljøanlegg

I et samarbeid mellom FIF, Nesodden kommune og PurePlay ble det satt opp et nytt nærmiljøanlegg
ute ved Bakkeløkka. Anlegget er en multisportbane med dekke og 50 cm høyt vant. Banen måler 10x20
meter og kan brukes året rundt. Dette har kommet på plass gjennom en satsning PurePlay har med
Norges Bandyforbund og samarbeid med Nesodden kommune. Innebandygruppa har vært sentral for
etablering av banen og har gjort en stor dugnadsjobb ved oppføringen av banen.

2.2.6 Avtale med Nesodden Kommune
FIF har siden 2014 hatt en avtale med Nesodden kommune om utleie av garderobeanlegg inkludert dusj
og toalett med pålydende kr 75 000 pr. år (indeksregulert verdi 2021 – kr. 86.240,-). Avtalen innebar at
garderobeanlegget har vært åpent tilgjengelig for befolkningen på Fagerstrand fra kl 0700 til 2300 alle
dager. FIF har bekostet renhold og kostnader relatert til skader/vedlikehold, varme, vann og avløp.
Denne avtalen valgte Nesodden kommune å si opp i 2020 med utløp 2021. FIF har ikke mulighet til å
dekke kostnadene av et slikt tilbud alene. Dette vil medføre at tilgangen til anlegget må stenges. I tillegg
må FIF gjøre betydelig investeringer i adgangskontroll. Hovedstyret har kommunisert til Nesodden
kommune at vi synes det er uheldig at det eneste offentlig tilgjengelige garderobe og toalettanlegget på
øvre Fagerstrand må stenge. Hovedstyret har gjort det klart overfor Nesodden kommune at vi ønsker å
forhandle om en ny avtale i løpet av 2022.

2.2.7 Medlemsregisterarbeid og betaling av kontingenter
FIF har som mål å øke antall medlemmer. Vi har derfor opprettet ‘støttemedlem’ som ny
medlemskategori og redusert medlemsavgift for våre frivillige. Medlemstall er grunnlag for tildeling av
offentlige midler og det er også med i vurderingen ved tildeling av treningstider i haller. Det er dermed
viktig at alle barn og voksne som er aktive og/eller frivillige registrerer seg som medlemmer. I henhold
til regelverket skal alle aktive og frivillige i klubben registreres som medlemmer. Vi opplever likevel
utfordringer med at aktive og frivillige i klubben ikke melder seg inn. Vårt medlemsregister følges opp
av gruppeledere og styre, samt at FIF sin ansatt bistår som kontaktperson for medlemmene og
fakturering av medlemskontingent.
Fagerstrand Idrettsforening vil i tiden fremover ha mer fokus på at de som er aktive i klubben melder
seg inn og registreres som medlem i klubben.
Det er en del utestående kontingenter som det arbeides med å drive inn.
FIF arbeider aktivt for å legge til rette for at våre aktiviteter skal være tilgjengelig for alle.
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Fagerstrand Idrettsforening har også i 2021 hatt et samarbeid med Kiwanis om en økonomisk
inkluderende støtteordning for barn og unge. FIF er veldig takknemlige for dette viktige samarbeidet.
Fagerstrand Idrettsforening er også del av Nesodden kommune sin aktivitetskort ordning.

2.2.8 Medlemsutvikling
Det har vært en gledelig økning i antall medlemmer. Ved utgangen av 2021 hadde FIF 325 medlemmer
mot 284 i utgangen av 2020. Denne økningen fordeler seg på ulike grener og alderstrinn. FIF er fortsatt
i en sårbar situasjon og vi opplever store svingninger hos de ulike idrettene, også mellom ulike årstrinn.
Korona har hatt en sterkt negativ påvirkning på flere av våre lag. Det er derfor stor usikkerhet hvordan
medlemstall i klubben vil utvikle seg for 2022.
Det har siden mars 2020 vært sterkt redusert aktivitet grunnet Covid-19 med nasjonale og regionale
tiltak. Store deler av 2021 har vært stengt for trening, kamper og cuper.
Hardest rammet har A-lagene til innebandy gruppen vært, som har hatt forbud mot organisert trening
og kamper i store perioder siden mars 2020.
Aldersgruppen 0-5 år er halvert versus 2019. Det er også nedgang i aldersgruppen 13-19 år for både
håndball og innebandy. Samtidig er det en en liten økning i aldersgruppen 6-12 år.
Klubben har under de gitte restriksjoner jobbet hardt for å gi et tilbud innenfor de til enhver gjeldende
retningslinjer. Klubben har redusert treningsavgifter i perioder der koronarestriksjoner har medført
redusert aktivitetstilbud.
Oversikt over alderssammensetningen i idrettslaget pr. 31.12.21:
Aldersgruppe Antall medlemmer
0–5
26
6 – 12
133
13 - 19
57
20 - 25
10
26 110
Sum
325
Oversikt over medlemmer pr gruppe pr 31.12.2021:
Gruppe
0-5
6 - 12
13 - 19
20 - 25
26 Sum
Allidrett
22
6
1
29
Fotball
59
14
13
86
Håndball
28
4
26
58
Innebandy
20
13
3
23
59
Styrke
26
6
33
65
Uten gruppe
2
19
4
0
28
53
Sum
24
132
61
9
124
350
Årsaken til at sum medlemmer er høyere i denne oversikten er at noen er medlemmer i flere grupper.

2.2.9 Profilering og kommunikasjon
FIF kommuniserer i hovedsak via sin hjemmeside og Facebookside.
Det har blitt implementert en ny og moderne nettside “fagerstrandif.no”. Den erstatter den gamle siden
og diverse materiell er overført. Eldre materiell som møtereferater, årsmeldinger, sponsoravtaler er
lagret i skyen på “google disk”. Den nye siden er på frivillig basis utformet av Jonas Moen som har fortid
fra Stabæk Fotball og Nesodden IF. Jonas har lagt ned mye arbeid i profilering av FIF. Profileringen har
blitt godt mottatt, og vi tar med at flere av våre sponsorer har uttrykt tilfredshet med det de ser.

6

Fagerstrand Idrettsforening
Glede – Gode Holdninger – Utvikling – Langsiktighet

Styrets nestleder har hatt et overordnet ansvar for utvikling og innføring av “fagerstrandif.no”. Det
gjenstår arbeid med å få flere til å bidra med stoff til nettsiden samt harmonisering med andre kanaler
som for eksempel facebook. Styret vil fortsette dette arbeidet utover i 2022. Medlemmer som ønsker å
lage artikler må ikke nøle med å ta kontakt med nestleder. Dere er hjertelig velkommen til å bidra.

2.2.10 Regnskap og balanse 2021
Se saksnummer 8)

2.2.11 FIF Klubbhus
FIF-huset er viktig for klubbens identitet, men siden koronautbruddet har det vært lite aktivitet. Samtidig
er det årlige faste kostnader på ca 100-120 000,- Nok og variable kostnader på ca 40-70 kNok. I tillegg
er det omfattende vedlikehold som må gjøres i nærmeste framtid. Det er behov for å bytte kledning på
deler av fasaden, bytte vinduer, forbedre ventilasjon, utebelysning, etterisolering og bytte ytterdører.
Hovedstyret jobber med å få kostnadsoverslag på nødvendig vedlikehold.
I Juli 2021 inngikk FIF en toårig utleieavtale, med opsjon på ytterligere ett år, med Nesodden Montessori
barnehage. Denne avtalen er en viktig del av klubbens strategi for å kunne finansiere en nødvendig
renovering av klubbhuset. Styret foreslår å disponere 160 000,- Nok av hovedklubbens
resultatoverskudd til avsetning på prosjektkonto for renovering av FIF-huset.

2.2.12 Bakkeløkka
Det er i 2021 ikke gjort noen større utbedringer av halldelen i Bakkeløkka. Det er behov for vedlikehold
av større art, sportsdekket er flere steder veldig slitt og med hull. Det er fortsatt lekkasjer i taket som
bidrar til at halldekket blir mer skadet.
FIF har kontinuerlig dialog med kommunen og rapporterer inn alt av feil og mangler.
Som del av Ung-Aktiv-Sosial prosjektet fikk FIF et kommunalt tilskudd fra ‘Oppvekst 2025’ på 70 000,Nok til renovering av kioskarelet i Bakkeløkka. Innebandy- og håndball-gruppene har vært
hovedansvarlige for planlegging og gjennomføring av prosjektet slik at det blir en helt ny kiosk i
Bakkeløkka fra 2022.

2.2.13 Myklerud kunstgress
I juni 2021 ble det gjennomført en befaring av Myklerud kunstgress anlegget med ‘Park, Idrett og Kultur’.
Befaringen tok utgangspunkt i driftsavtale fra 2014. Det ble satt opp en liste over nødvendig vedlikehold
inkludert fornying av mål, nett og hjul. I tillegg ble det avtalt at mål med skader skulle sveises av NK og
ballfangernett skulle repareres innen utgangen av september 2021. NK har skaffet nytt materiell, men
vedlikeholdsarbeid er ikke utført. FIF-fotball har byttet målnett og hjul som avtalt. Nye 11er mål er klare
til montering. HS og fotballgruppa vil følge opp dette arbeidet i 2022.

2.2.14 Sluttord
Tusen takk til alle som har gjort en stor eller liten innsats i Fagerstrand Idrettsforening i året som har
gått. En særlig takk til alle trenere, lagledere, frivillige og foreldre som i 2021 har vært med til å gi barn,
unge og voksne gode idrettsopplevelser.
2021 har vært nok et krevende år med koronarestriksjoner og nedstenging av idretten med fortløpende
endringer i nasjonale og kommunale retningslinjer for smittevern og aktivitet.
En ekstra takk til de frivillige som har lagt til rette og gjort den ekstra innsatsen for å kunne gi tilbud til
barn og unge i denne perioden.
FIF er avhengig av at mange stiller som frivillige enten det er til ukentlige treninger, kamper, cuper eller
dugnader og uten den innsatsen dere har gjort, så ville vi ikke hatt grunnlag for å drive klubben.
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2.3 Håndball
Styret for 2021
Håndballgruppens styre har for 2021 bestått av følgende personer:
Leder/Økonomi: Katrine Yksnøy Aasen
Kioskansvarlig:
Medlemsregister: Marie Degerud Jeppesen
Økonomiansvarlig: Katrine Yksnøy Aasen
Dommeransvarlig: Katrine Yksnøy Aasen
Innkjøpsansvarlig: Ikke hatt
Styremedlem: Manglet

Styret har ikke avholdt styremøter etter årsmøtet 2021. Trenermøte og ordinære saker som
påmeldinger til serier og cuper, treningstider, innkjøp av utstyr, rekruttering og andre saker
relatert til økonomi er behandlet fortløpende.
Generelt
Gruppen har takket være kakeboks salg/dugnad (Nordkak) fortsatt å styrke sin økonomi. Vi har solgt
kaker for 41991 kr. Takk til alle som bidro til et svært godt salg. Gruppa har fortsatt samarbeide med
Nesodden håndball med tilbud til J13. De yngre lagene har en god stamme av spillere. Det er også
gledelig at vi har fått etablert et tilbud for senior damer.
Håndballen har mottatt støtte fra Kiwanis til innkjøp av utstyr. Det setter vi veldig stor pris på.
Pga koronaredusert aktivitet ble det besluttet å redusere treningsavgift 50% for 2021. For 2022 vil det
bli ordinær treningsavgift for aktive medlemmer under 18 på 1200,- Nok. For aktive over 18 år
treningsavgift 500,- Nok pr år. Håndballgruppa vil prioritere å få opp aktivitet og vil øke budsjett for
sosiale aktiverer og utstyr. Budsjettet vil legger opp til et styrt underskudd på ca -35 000 Nok.

Oppsummering sportslige aktiviteter:
Jenter 12/13 år (født 2008/2009)
Fagerstrand håndball og Nesodden håndball har inngått et samarbeid for 08 og 09 lagene for sesongen
21/22. Det er fire spillere fra FIF.
Vi har trening 3 ganger i uken og spiller kamper på søndager.
På mandager har vi styrketrening på Alværn skole (1t).
På tirsdager trener vi i Bakkeløkkahallen med fokus på samspill (1,5t).
På torsdager trener vi i Nesoddenhallen (1t).
Denne sesongen er vi registrert vi oss på Temaserie. Alle møter er registrert i spond.
Hvert møte er det blitt tatt opp forskjellige temaer.
Vi stilte også opp på SPU som ble planlagt av Norsk Håndball Forening.
Der var det fokus på målvakt, forsvar og kast.
Jentene er veldig motiverte og samarbeider veldig godt.
Det er to trenere som veiledere laget, det er Julianne og Monika.

J11 år (født 2010/11)
J11 er ei gruppe med 8-11 aktive spillere. J11 er en gruppe som har jobbet med å komme seg fremover
og få til mere teknisk og bli tøffere i spill. Dette er noe vi har sett mye av denne sesongen. Vi jobber mye
med samarbeid og samspill i laget. Vi har vært med seriespill i år og hatt god læringskurve hvor vi som
trener har sett at spillere har jobbet på for å bli bedre. Det har vært gøy å sett utvikling og fremgang. Vi
starta høsten med å trene i Myklerudhallen, men gikk over til å trene i Bakkeløkkahallen for å få bedre
treningsøkter med håndball. Vi trener tirsdag og torsdager.
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Trenere: Katrine med hjelp av Marit, Marie, Anders og Linda.

Jenter/gutter 8 år (født 2012 – 2013).
Vi er gruppe med 12 jenter. Vi har hatt fokus på hvordan vi skal ha det på laget i mellom oss, være
greie med hverandre, øvd på å sende hverandre gode baller, vise hverandre respekt hvis noen
<<bommer>>, ikke prate i munnen på hverandre. Vi har også øvd på å skyte mot mål, kaste ball til
hverandre og lagspill. Blitt flinkere på å kaste til hverandre og bedre forståelse for kampspill. Fokus på
sentring og tresteg regler. Vi har hatt løpetrening for å øve på å bli slitne. Har vært heldige og fått spilt
øvelses kamper mot J11 på torsdagene når vi har treninger. Dette er noe de syns har vært spennende.
Vi har også deltatt på cuper, som har vært lærerikt for trener og spillere.
Trenere: Christina og Trine

Jenter/gutter 7 år (født 2014 - 2015)
Vi er en gjeng med 6 spillere. Vi har øvd mye på å kaste ball, lek og moro med ball. Og spillerne utvikler
seg og det er gøy å se utvikling. Laget trener hver tirsdag.
Sekretariat, arrangement og dommerkvoter:
Vi har samarbeid med Nesodden Håndball om dommere og veiledere for kamper.
Sekretariat og arrangement inkl. kiosk og billettsalg håndteres av foresatte på laget som har
hjemmekamp.
Økonomi
Gruppa har takket være flere dugnader de siste 2-3 årene en god og sunn økonomi. Saldo på bank pr.
31.12.21 er kr.156 475,-. Det er utbetalt godtgjørelse til trenere og dommere.
For å opprettholde en sunn økonomi i gruppa ser vi at vi er avhengige av kiosksalg/billettinntekter,
dugnadsinntekter og/eller sponsorinntekter.

Katrine
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2.4 Innebandy
Årsberetning i Fagerstrand Innebandy 2021
Styrets sammensetning
Leder

Angella Riquelme Ordenes

Sportslig leder

X

Kasserer og medlemsansvarlig

Beate Jacobsen

Sekretær

Julie Degerud Egsæter

Utstyrsansvarlig

Angella Riquelme Ordenes

Kioskansvarlig

Julie Degerud Egsæter

Rekrutteringsansvarlig

X

Styremedlem/arrangement

Hans Erik Karlsen

Styremedlem

Roar Skålvik

Juniormedlem

X

Styremøter
Det har blitt avholdt fire ordinære styremøter der vi har behandlet saker fortløpende. Referat fra møtene
kan fås ved å henvende seg til styrets leder, ved Angella Riquelme Ordenes

Trenere og lagledere, Vår 2021
A-lag Herrer

Roar Skålvik

J12

Hans Erik Karlsen og Stian Godeng

Mini 2010/11

Julie Degerud Egsæter, Hedda Galby

Mini mix 2012/13

Julie Degerud Egsæter, Hedda Galby (Til sommeren 2021)

Jenter Mini

Hans Erik Karlsen, Julie Degerud Egsæter

Gutter 8

Angella Riquelme (Hans Erik Karlsen, Julie Degerud Egsæter)
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Medlemmer
Det har i løpet av 2021 vært registrert rundt 60 medlemmer i innebandygruppa. Vi merket en sterk
nedgang av medlemmer grunnet Covid-19 i løpet av høsten 2020, og sliter ennå med å få brygget opp
klubben.

A-lag Herrer, 4.div.
A-lag herrer har i flere år hatt en stabil spillergruppe på rundt 15 spillere. I høst rekrutterte herrelaget tre
spillere fra Vålerenga (tidligere Fagerstrandspillere). Dette gir selvfølgelig laget en liten opptur og har
gjort det veldig godt i de kampene de har fått spilt i høst.
Laget ble trent av Roar Skålvik og som også i 2021 har hatt bistand fra flere i spillerstallen.

Jenter 07/09 (J12)
Det har vært vanskelig å få ungdommen tilbake til idretten etter nedstengingen. Vi hadde tro på at vi
kunne få tilbake flere av jentene, men dessverre har vi ikke lyktes i den grad vi hadde håpet på.
Forbundet har sett denne negative utviklingen hos flere lag og bidro med å støtte klubbene for å
arrangere en treningsleir i oktober; «Jenter elsker Innebandy». Vi fikk sendt et par av våre jenter til
samling, men hadde ikke noe lag å bygge på til seriestart. Jentene som er igjen, spiller kamper for et
samarbeidslag mellom Sagene og FIF.
Minilagene:
Minilagene er en gjeng bestående av en god blanding gutter og jenter. Noen er stabile, mens flere er
innom for å prøve. Mini har opprettholdt treninger i coronaperioden etter smittevernregler og
anbefalinger fra kommuneoverlegen i Nesodden. De har også deltatt i et par minirunder i høst.
Dette året har vi hatt spillere født i 2010 til 2014. Det er blitt rekruttert flere spillere gjennom året og er
nå en fin spillergruppe. Minilagene har hatt et trenerteam bestående av Julie Degerud Egsæter, Hans
Erik Karlsen og Angella Riquelme. Fram til sommeren hadde vi også en juniortrener med oss, Hedda
Galby.

Kamper
I sesongen 2021 har vi deltatt med følgende lag i seriespill og minirunder:
Herre A-lag

Seriespill 4.divisjon

J12

Seriespill

Mini

Minirunder
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Arrangement
I tillegg til hjemmekamper i seriespill for A-lag herrer, fikk vi lov til å arrangere Old Girls aktivitetsrunde i
september.

Utvikling og sluttord
Vi har nå tilbud til medlemmer født 2014 og oppover. Dessverre med et stort hull i aldersbestemte lag.
I høst prøvde vi oss på en uhøytidelig oppstart av «mammabandy», et lavterskeltilbud som vi skal prøve
å vedlikeholde til kommende år. Klubben ønsker å fortsette med å prioritere lagleder- og trenerkurs. Vi
satser på rekruttering av nye lag og spillere når ting normaliseres i forbindelse med pandemien. Selv
om vi nå har mistet flere spillere, er det viktig å ta vare på de vi har og sette søkelys på en langsom og
trygg utvikling.
Styret har de siste årene jobbet for å få på plass rutiner og økonomi. Dette året har ikke gitt oss de store
utfordringene, hverken av inntekter eller utgifter. Det er ikke blitt gjennomført planlagte dugnader eller
turneringer grunnet pandemien. Det er ønskelig at en person i styret fortsetter arbeidet med sponsorer
og dugnader. Det er mye vantplass igjen.
I vår fikk vi på plass en utendørs innebandybane ved nedre del av parkeringsplassen på Bakkeløkka.
FIF var heldig med å bli prioritert til å få en av de åtte banene fra Innebandyforbundet og Pure Play.
Det siste vi gjennomførte rett før jul var en stor oppgradering av kiosken i Bakkeløkkahallen. Kommunen
har bidratt økonomisk, mens håndball- og innebandygruppa har stått for planlegging og gjennomføring
av arbeidet. Resultatet er bare å nyte!
Fagerstrand Innebandy ønsker først og fremst å takke de frivillige som alltid stiller opp på dugnad. Dere
er uunnværlige. Vi takker også samtlige spillere, dommere, trenere, tillitsvalgte, foresatte og
samarbeidspartnere for nok et merkelig idrettsår, og med et håp om at alt blir bra igjen.

Fagerstrand 14.02.22
V/ Angella Riquelme
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2.5 Fotball
ÅRSBERETNING 2021

Styrets sammensetning
Leder: Thomas Nebbenes Juul
Medlemsansvarlig: Helene Nebbenes
Web-FIKS-Dommeransvarlig: Thomas Hagen
Styremedlem(mer)Stian Engebretsen, Matthijs Wouda, Marte Bakken Rønning og Liva Jones

2.5.1 Styrets arbeid
2.5.2 Styremøter
Det er ikke avholdt styremøte etter årsmøtet. Fotballgruppa sin aktivitet har gjennom hele 2021 vært
sterkt påvirket av koronasituasjonen. FIF-fotball har fulgt nasjonale og kommunale smittevernregler og
retningslinjer på våre arrangementer. Styret har hatt fokus på å støtte trenere og lagledere og å legge
til rette for at lagene skulle kunne gjennomføre trening, serie og cup-deltagelse på en trygg måte. Det
har vært avholdt møter med trenerteam og sendt ut informasjon til foresatte om gjeldende regler og
praktisk gjennomføring av arrangementer.
Gruppa har som mål at hvert lag skal ha to trenere og en lagleder. Et viktig mål er å øke
trenerkompetanse i klubben. Det har vært jobbet mye for å kunne få til gode treningsmuligheter i
vintersesongen. Som del av dette har styret vedtatt å opprette Futsal-tilbud på Fagerstrand med mål om
at alle årskull deltar i Futsal serie eller cup i 2021/2022 sesongen. Lagene har nå fått tildelt treningstid
for futsal men det ble dessverre ikke mulig å melde på lag inneværende sesong. Styret har arbeidet
med å få igang banevedlikehold sammen med Nesodden kommune.

2.5.3 Spesielle oppgaver
Gruppeleder har representert fotballgruppa som fast styremedlem i HS.I høst ble det inngått en avtale
om vedlikehold og fornyelse av materiell på Myklerud kunstgress. Nesodden kommune eier anlegget
og har ansvar for dette arbeidet. Det ble avtalt en rekke tiltak inkludert to nye 5er og to nye 11er mål,
nye nett og hjul på alle mål, sveising av 7er mål og reparasjon av ballfangernett på begge kortsider av
banen. Materiellet er innkjøpt, men det gjenstår mye arbeid. Styret vil følge opp dette i 2022.

2.5.4 Aktivitet
Fotballgruppa har i 2021 bestått av totalt 6 lag. Trenere og lagledere har gjort en formidabel jobb og gitt
et godt tilbud innenfor rammene som koronarestriksjoner tillot. Det er avholdt treninger for alle lag
gjennom hele sesongen med unntak av perioder med nasjonalt forbud. Lagene fikk delta i Kiwi miniserie
og en noe avkortet Osloserie. Vi har hatt fokus på samarbeid og tilrettelegging for å unngå frafall. Til
tross for disse tiltakene har vi merket en del frafall hos flere lag. Dessverre ble 2009 laget lagt ned etter
sesongslutt. Styret ønsker å takke Liva Jones og Alexander Rødsten Fjørner for innsatsen de har lagt
ned.
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Aktivitet i lagene 2021:
Lag

2008

Aktive

14

Trening

2 til 3 økter pr uke

Seriespill

Osloserie 9er, nivå B

Trenere

Thomas Nebbenes Juul, Dag Anders Brede

Lagleder

Finn Bjørdal

Lag

2009

Aktive

11

Trening

2 økter pr uke

Seriespill

Osloserie 7er nivå C

Trenere

Alexander Rødsten Fjørner

Lagleder

Liva Jones

Lag

2010

Aktive

11

Trening

1 til 2 økter pr uke

Seriespill

Osloserie 7er nivå C

Trenere

Tom Christian Digerud Waagsaas, Glen Arne Syvertsen

Lagleder

Stian Engebretsen

Lag

2012

Aktive

16

Trening

1 økt pr uke

Seriespill

Kiwi miniserie, 2 lag
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Trenere

Bjørnar Stålsett, Asgeir Viken Holsen

Lagleder

Marte Bakken Rønning

Lag

2013

Aktive

13

Trening

1 økt pr uke

Seriespill

Kiwi miniserie, 2 lag

Trenere

Matthijs Wouda, Thomas Nebbenes-Juul

Lagleder

Lillian Tjølsen

Lag

2014

Aktive

7-12

Trening

1 økt pr uke

Seriespill

Kiwi miniserie 1 lag

Trenere

Øystein Kristiansen

Lagleder

Madelen Syvertsen

2.5.5 Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Styret hadde som mål å bedre lagenes økonomiske rammer for å delta i serie og cup. Grunnet
koronarestriksjoner måtte vi prioritere å opprettholde lagene og motvirke frafall. Styret har lagt til rette
for aktivitet og sikret at klubben har etterlevd alle formelle krav ifm organisering av trening og kamp.
Trenere har gjort en kjempejobb med å lage gode og trygge treninger gjennom hele sesongen.
Koronarestriksjonene medførte at vi mistet mulighet til cupdeltagelse i vårsesongen og redusert
seriespill. Det ble heller ikke mulig å melde på lag i futsalserie. Som konsekvens vedtok styret å ettergi
hele treningsavgiften til medlemmene. Fotballgruppa har opparbeidet en stabil økonomi som legger til
rette for videre utvikling av aktivitetstilbudet med fokus på barneidrett (6 til 13 år). Vi har ikke fått etablert
nye lag i 2021, og antallet aktive etter sesongen har dessverre gått ned. Styret vil derfor jobbe for å økt
rekrutteringen til klubben i 2022. En viktig oppgave vil bli å etablere tilbud for 2015 og 2016-årskullene.
Et viktig virkemiddel er barneidrettleder/trenerkompetanse kurs. I inneværende år har ingen trenere
deltatt på kurs. Fotballgruppa holder fast ved målsetningen om at minst en trener pr lag skal gjennomføre
grasrottrener kurs.
FIF-fotball har som mål å delta i Futsal-serie med ett lag pr årstrinn og kunne tilby minst en Futsaltrening pr uke for alle årstrinn i Bakkeløkka for vintersesongen 2021. Styret vil jobbe kontinuerlig for å
kunne gi et godt treningstilbud til sine utøvere hele året.
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2.5.6 Økonomi
Fotballgruppa har de siste årene opparbeidet seg en sterk økonomi og vedtok et offensivt budsjett for å
sikre høy aktivitet i 2021. Koronasituasjonen medførte avlyste cuper og redusert serie. Dette har medført
sterkt reduserte kostnader sammenlignet med budsjett.
Fotballgruppa fikk gjennomført en dugnad i samarbeid med Lions Nesodden i oktober, og hadde åpen
kiosk ifm kampdager på hjemmebane. I 2021 har fotballgruppa tjent 10 kNok på dugnad. Fotballgruppa
mottok 17500,- Nok i kompensasjon for tapte inntekter. Kommunale aktivitetsmidler, LAM og
grasrotmidler utgjorde totalt 40 kNok. Dugnadsavtalen mellom FIF Fotball og Lions Nesodden er nå
overført til hovedklubben. Fotballgruppa må derfor finne andre måter å finansiere aktivitet.
Vi har en utfordring med å få alle aktive meldt inn i gruppa. Gruppas inntekt fra treningsavgift blir derfor
viktig i 2022. Fotballgruppa kan til tross for lavere inntekt enn budsjettert vise til et overskudd i 2021.
Forklaringen er reduksjon i utgiftene ifm cup og serie. Det er styrets ønske at disse midlene brukes til å
stimulere aktivitet i 2022 i form av utstyr, cup-deltagelse og sosiale arrangementer.
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2.6 Styrke
Styrets sammensetning
Leder: Sebastian Melbye
Nestleder: Sverre Olsen
Styremedlem: Thomas Gulbrandsen
Styrets arbeid
Det er avholdt 5 styremøter totalt i 2021.
Aktivitet
Styrkegruppa har sett en enorm økning i antall aktive og betalende medlemmer. Vi er på en all-time high
hva medlemstall angår, og er svært fornøyd med dette.
Spesiell aktivitet
Det har vært gjort en 2 små mini-dugnader i løpet av 2021, primært har dette vært for å få på plass nytt
lydannlegg og utbedre og vedlikeholde utstyr. Det er i tillegg blitt fremskyndet en dugnad til 2022 fra
2021, som er planlagt gjennomført i april 2022.
Økonomi
Gruppa har hatt stabil økonomi gjennom 2021. Planen er å opparbeide seg en liten buffer, da en større
renovering/dugnadsjobb potensielt kan komme i 2023, da det har blitt luftet en ide om å kanskje utvide
styrkerommet noe.
Sluttord
Tilbakemeldingene vi får på styrkegruppa og styrkerommet generelt er svært positivt og oppløftende.
Det er veldig givende å få lede en gruppe som har bred oppslutning blant de unge og litt eldre i
nærområdet
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2.7 Allidrett
Leder: Rebekka Helene Nyland Midtskog

Allidretten er et viktig og kjærkomment tilbud for barn fra 3 – 6 år.
Allidretten har 5 hovedtrenere fordelt på 2 partier. Et parti er styrt av foreldre som rullerer på
trenerrollen, men utnevnt en hovedansvarlig.
Årskull 2018/19: snitt 10 barn
Årskull 2014: snitt 9 barn
Årskull 2016: snitt 11 barn
Allidretten følger skoleåret og starter ved skolestart på høsten og avsluttes i Mai/Juni, med en
allidrettsdag som er åpen for alle barn i nærområdet. Denne ble på grunn av korona ikke
avholdt i 2021. Pga korona ble det heller ikke mulig å få gjennomført livredderkurs som kreves
for aktivitet i svømmebassenget. Vi gleder oss til å tilby fredagsbading på Myklerud for barna i
allidretten.
På høsten bruker allidretten og ha annet åpent arrangement, refleksløype, denne ble også
avlyst på grunn av korona.
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3 Regnskap 2021
Se eget tillegg.
Klubben har i 2021 et overskudd pålydende NOK 208 053. Det er flere faktorer som har bidratt til
overskuddet. Den sportslige aktiviteten har vært sterkt begrenset i 2021 grunnet Covid-19, det har
redusert flere kostnader. Regjeringen kom i 2021 med støtteordninger for å få dekket tapte inntekter
hvor klubben har søkt støtte basert på avlyste kamper, cuper, arrangement samt tap av leieinntekter på
klubbhuset i perioden Januar- Juli 2021. Støttepakkene som har vært rettet mot idrettsforeninger har
ikke dekket medlemskontingenter, treningsavgifter eller andre kostnader klubben har hatt.
Den inngåtte utleieavtalen med Nesodden Montessori barnehage fra 15 Juli 2021 har bidratt til at driften
av FIF-huset er gått med overskudd.
FIF har også hatt reduserte lønnskostnader i 2021.

4 Forslag
Beslutte styrehonorar til:
● Leder 10 000,- Nok
● Nestleder 5 000,- Nok
● Styremedlemmer 4 000,- Nok
● Varamedlem 2 000,- Nok
Kompensasjonsordningen til frivillige i FIF beholdes på kr 4 000 pr lag.

5 Fastsettelse av kontingent
Kontingent for 2023 settes til:
- Medlemmer til og med det året de fyller 18.år kr. 200
- Medlemmer fra og med det året de fyller 19.år kr 400
- Støttemedlemmer kr 200
- Medlemmer med verv i klubben – frivillige – kr 200
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Ved innmelding i klubben siste måned i året faktureres kr 50 i medlemskontingent for inneværende år.

6 Foreslått budsjett 2022
Se eget tillegg.
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7 Valgkomiteens innstilling
7.1 Valg av Hovedstyre
Fagerstrand Idrettsforening har ikke hatt noen valgkomite og styret innstiller følgende til nytt hovedstyre:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Dag Anders Brede (1 år)
Lars Fanebost (1 år)
Thomas Nebbenes Juul (fotball, ikke på valg 1 år igjen)
Rebekka Nyland (allidrett, ikke på valg 1 år igjen)
Katrine Yksnøy Aasen (1 år) (håndball)
Angella Riquelme Ordenes (2 år) (innebandy)
Sebastian Melbye (styrke, ikke på valg 1 år igjen)

7.2 Valg av kontrollutvalg
Hovedstyret innstiller Lene Østby og Cathrine Kjensli Høvik som medlemmer av kontrollutvalget.

7.3 Valg av valgkomité
Hovedstyret har ingen kandidater til valgkomité. Hovedstyret ber årsmøtet om fullmakt til å utpeke en
valgkomité.
Leder:
Medlem:
Medlem:

7.4 Valg av representant til Nesodden Idrettsråds årsmøte
Hovedstyret innstiller Kjetil Rødvik Hansen som kandidat til Nesodden Idrettsråd og representant til NIR
årsmøte.
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