
INNKALLING TIL ÅRLIG MØTE NESODDEN IF FOTBALL 2021/22 

 
 
 

 
Dato og klokkeslett: 28.02.2022 klokken 1800-2000 
 

Sted: Berger klubbhus, alternativt Teams.  
Alle som ønsker å delta melder seg på til frederik@nesoddenif.no innen 26.02 med 
overskrift:  

Påmelding årligmøte [navn] og [e-postadresse] 
 
 
Saker til behandling/orientering:  

1. Årsberetning  
2. Årsregnskap 2021  
3. Budsjett 2022 
4. Treningsavgift 2022 
5. Kjøp av kiosk/drift av kiosk  
6. Jenteløftet 
7. Jenteløftet transport 
8. Valg: Innstilling fra valgkomiteen  

 
Sakspapirer blir sendt ut til alle medlemmer 21. februar.  
 
De som ønsker saker drøftet under eventuelt, melder dette til frederik@nesoddenif.no 
innen 14. februar 2022. 
 
 
 
 
 
Hilsen Styret i fotballgruppa  
 
 
 
v/Pål Breen 
 
 
 
 
 

mailto:frederik@nesoddenif.no
mailto:frederik@nesoddenif.no


Sak 1 - Årsberetningen  
Årsberetningen blir sendt ut i en egen fil.  
 
 
 

Sak 2 - Regnskap 
Årsregnskapet vil bli presentert i det årlige møte. 
 

 
 
 

Fotballgruppa har en overskudd i 2021 på kr 197.503, mot et budsjettert resultat på kr 
47.000. 
 

Driftsinntekter 
Bokføring av treningsavgift følger kontantprinsippet og avgiften inntektsføres samtidig som 
faktisk innbetaling. Ved ferdigstillelse av regnskapet var utestående treningsavgift kr 
176.000.  
 
I et år hvor mange arrangementer måtte avlyses grunnet Covid, eksempelvis Romjulscup, 
breddecuper og Synsam cup, så er arrangementsinntektene noe lavere enn budsjett.  
 
Posten Tilskudd/Støtte består av LAM-midler, aktivitetstilskudd, momskompensasjon og  
«Koronakompensasjon». Sistnevnte har vært en ordning hos Lotteri- og Stiftelsestilsynet i 

Regnskap Budsjett

2021 2021

INNTEKTER

Treningsavgift 1 321 355 1 450 000

Arrangementinntekter 977 661 1 150 000

Tilskudd/Støtte 736 652 470 000

Sponsor inkl. barter 154 933 385 000

Andre inntekter 25 041 0

Sum driftsinntekter 3 215 641 3 455 000

KOSTNADER

Personalkostnader 1 391 707 1 490 000

Arrangementkostnader 556 303 540 500

Dommerkostnader 122 283 220 000

Utstyr og aktivitetskostnad 364 757 325 000

Kjøp av tjenester NIF 382 900 385 000

Andre kostnader 200 188 447 500

Sum driftskostnader 3 018 138 3 408 000

RESULTAT 197 503 47 000

Resultatregnskap 2021

Nesodden IF Fotball



2021 med mulighet for å søke delvis kompensasjon for tapte arrangementinntekter grunnet 
Covid-restriksjoner. Tiltakspakkene fra myndighetene har gitt fotballgruppa kr. 76 757,-. 
Fotballgruppa har prosentvis hatt høyere aktivitet gjennom året enn andre grupper, noe som 
medførte økte tilskudd av LAM- og aktivitetsmidler fra foregående år.   
 
Sponsorinntektene er lavere enn budsjettet grunnet et meget utfordrende marked og da vi 
gikk til beslutning om å bytte utstyrsleverandør, da følgelig nye drakter fra sesongen 2022, 
ville dessverre inntekter her blitt spist opp av trykkekosten.  
Posten Andre inntekter består av bingoinntekter. 
 

Driftskostnader 
Personalkostnadene er lavere enn budsjettert grunnet sen igangsettelse av sesongen og 

derav lavere personalkost i januar og februar. 

 

Arrangementkostnadene er som budsjettert, på tross av noe lavere aktivitet. Det skyldes 

bruk av flere instruktører på fotballskoler og akademi enn tidligere. 

 

Posten dommerhonorar er lavere enn budsjett ettersom det kun er spilt halv sesong, samt 

fravær av klubbturneringer.  

 

Utstyr og aktivitetskostnadene har vært lavere enn budsjettert gjennom året. Årsaken til kr 

40.000 høyere kostnader enn budsjett ved regnskapsavslutning, er at det ble gjort et innkjøp 

av fotballer til barne- og ungdomsfotballen i desember (verdi kr 100.000), til bruk 

kommende år.  

 

Kjøp og tjenester av NIF er en kostnadspost som fordeles mellom alle gruppene etter en gitt 

nøkkel. Kostnaden skal dekke regnskapstjenester, samt bidra til at Nesodden IF sine 

administrasjonskostnader går i balanse.  

 

Det er brukt vesentlig mindre av posten Øvrige kostnader grunnet redusert aktivitet, planlagt 

innkjøp til oppgradering av kontor som ikke er realisert, m.m.  
 
 



Sak 3 – Budsjett 2022 

Det blir en detaljert gjennomgang i det årlige møtet.  
 
 

Budsjett 2022 
        

Nesodden IF Fotball 

        
  Budsjett Regnskap Budsjett 

  2022 2021 2021 

INNTEKTER       

Treningsavgift 1 450 000 1 321 355 1 450 000 

Arrangementinntekter 1 245 000 977 661 1 150 000 

Tilskudd/Støtte 575 000 736 652 470 000 

Sponsor inkl. barter 860 000 154 933 385 000 

Andre inntekter 60 000 25 041 0 

Sum driftsinntekter 4 190 000 3 215 641 3 455 000 

        

KOSTNADER       

Personalkostnader 1 570 000 1 391 707 1 490 000 

Arrangementkostnader 776 500 556 303 540 500 

Dommerkostnader 230 000 122 283 220 000 

Utstyr og aktivitetskostnad 911 000 364 757 325 000 

Kjøp av tjenester NIF 385 000 382 900 385 000 

Andre kostnader 287 500 200 188 447 500 

Sum driftskostnader 4 160 000 3 018 138 3 408 000 

        

RESULTAT 30 000 197 503 47 000 

 

Styret har budsjetter et normalt år i 2022, uten restriksjoner eller kompensasjonsordninger. 
Fotballgruppa budsjetterer med et overskudd på kr 30.000. 
 

Budsjetterte inntekter 
Det er ikke planlagt en økning i treningsavgiftene i 2022.  
For mer informasjon, se sak 4. 
 
Posten arrangementsinntektene består av fotballskoler, akademi og cuper. De to 
fotballskolene har en samlet budsjettert inntekt på kr 590.000, akademi og 
ungdomsakademi kr 440.000. Resterende kr 215.000 er øvrig arrangementsinntekt. 
 
Tilskudd/Støtte er budsjettert noe lavere enn faktisk inntekt i 2021 ettersom det ikke 
forventes koronastøtte. Styret har også valgt en nøktern budsjettering av inntekter fra LAM-
midler og aktivitetstilskudd, ettersom disse tilskuddene kan variere.  
 



Sponsorinntekter er en god del høyere enn tidligere år. Den store økningen skyldes en ny 
barteravtale med utstyrsleverandør. Denne avtalen har en tilhørende kostnadspost for 
utstyret og har således ingen effekt på budsjettert resultat.  
 

Budsjetterte kostnader 
Personalkostnader består av lønnskostnader og kilometergodtgjørelse til administrasjon og 
faste klubbengasjerte trenere i ungdomsfotballen. Det blir ikke utbetalt lønn eller 
kjøregodtgjørelse til spillere i Nesodden IF Fotball. 
 
Arrangementkostnader er samtlige kostnader tilknyttet fotballskoler, akademi og cuper. Det 
inkluderer instruktørlønn, innleid kompetanse, innkjøp til kiosk og frukt på akademier, samt 
til fotballskoler. 
 
Utstyrs- og aktivitetskostnad er vesentlig høyere i år grunnet barteravtale med ny sponsor 
(barteravtale hvor partnerinntekten og kostnaden for utstyret bokføres).  
 
Kjøp av tjenester av NIF er en kostnadspost som fordeles mellom alle gruppene etter en gitt 
nøkkel. Dette skal dekke regnskapstjenester, samt at Nesodden IF skal gå i balanse. 
 
Andre kostnader består av leie av lokaler, utstyr administrativt, kursing av trenere og ansatte, 
månedskort til studenter i Oslo på a-laget, buypassgebyrer m.m. 
 
 
 
 



Sak 4 - Treningsavgifter 2022 
 
Disse har vært justert opp tidligere år. Siden overskuddet i 2021 er bra, er innstillingen til 
styret at disse i 2022 ikke reguleres opp.    
 
 

Alderskull Kategori 2022 2021 

2016-2014 MINI 2200 2200 

2013-2010 BARNEFOTBALL 2800 2800 

2009-2008 UNGDOM 1 3000 3000 

2007-2006 UNGDOM 2 3410 3410 

JUNIOR  
(2005-2003) 

JUNIOR 1 4000 4000 

JUNIOR 2  
(2005-2003) 

JUNIOR 2 3410 3410 

OLD BOYS/GIRLS VETERAN KAMP 2000 2000 

OLD BOYS/GIRLS VETERAN TRENING 900 900 

NIF 3 NIF 3 KAMP 2000 2000 

NIF 3 NIF 3 TRENING  900 900 
 

 
Satsningsavgifter kommer i tillegg for kullene:  
2009, 2008, 2007, 2006, og junior-gruppa. Gjelder både gutter og jenter. 
 

Sak 5 – Kiosk på Berger, og restaurering av bod Nesoddbanen 
 

Etablering av kiosktilbud for Nesodden Fotball  

 
Nesodden Fotball har pt ingen gode og permanente løsninger for kiosk/kiosksalg ved 
arrangementer. Dagens løsninger omfatter bruk av kjøkken/rom i NIF klubbhus samt oppsett 
av mobile løsninger. 
 
Det er en rekke problemer med dagens løsninger.  
Det er relativt ressurskrevende å sette opp en mobile kiosker og de som skal gjøre det må ha 
god oversikt over hvor man finner utstyr og salgsvarer.  Det betyr i praksis at det er kun ved 
større arrangement man får prioritert å ha kiosk, samt at tilbudet i kiosken blir begrenset.  
NIF klubbhus har gode fasiliteter, men ligger ikke i tilstrekkelig nærhet av arrangementer på 
Berger. En kiosk bør være så nær der folk oppholder seg.  
 
Vårt forslag til kioskløsning er: 
Oppgradere utstyrsbod på Nesoddbanen til en enkel kiosk. Bod er eid av Nesodden 
kommune, så en bruksendring, samt ombygging forutsetter godkjennelse av kommunen. Vi 
planlegger ut fra at vi må dekke ombyggingskostnader, men vil søke å få en minnelig ordning 
med kommunen her. 
 
Investere i en mobil kioskvogn. Illustrasjon under er kun et eksempel, men viser den 
funksjonalitet en slik løsning kan ha. En slik type koster mellom 100.000-140.000 avhengig 
av tilstand og alder. Det er mulig å kjøpe brukte vogner.  
En mobil kioskvogn har løsninger for vask/vann (varmt/kaldt), strøm, kjøleskap/fryser, 
kioskluke og godt med skapplass. Bil med hengerfeste kan transportere kioskvogn.  



En kioskvogn kan inneholde alt av nødvendig utstyr og kioskvarer og det vil derfor være 
enkelt å transportere kiosk til ønsket sted og umiddelbart starte salget.  
 
Vi ser fortsatt for oss å også benytte NIF klubbhus ved større arrangementer hvor det også 
er behov for en innendørs løsning. 
 

Målsetting er at kiosker skal være så godt innredet, og man uten særlig opplæring og med 
minimale forberedelser skal kunne betjene den. Dette sammen med mobiliteten til en mobil 
kioskvogn gir mange muligheter for hvordan kiosker kan benyttes og hvem som kan betjene 
den. 
Målsetting er at terskel for å ha en åpen kiosk skal være så liten som mulig, slik at det er 
mulig å ha åpen kiosk også ved mindre arrangementer som eksempelvis ordinære 
kampkvelder, onsdagskamper Kiwi-serien.  
 
NIF har en mindre arrangementskomite i dag og hvor vi vil jobbe for å øke antall medlemmer. 
Komite vil også ha ansvar for å sikre drift og bemanning av kiosker. Denne er administrert av 
administrasjonen. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet i Nesodden Fotball gir styret mandat til å etablere et kiosktilbud 
slik som beskrevet over og med en kostnadsramme for investeringer på maksimalt kr 
200.000. Pengene tas fra tidligere avsatt overskudd. 
  
Vedlegg - Illustrasjon av eksempel på aktuell mobil kioskløsning 
 

 

 

 
 
 

Sak 6 – Orientering om jenteløftet 

Legges frem på møtet 
 



Sak 7 – Vedtak om støtte til transport (Jenteløftet) 

Ungdomsjentene spiller inn en sak til vedr. årsmøte om en mulig investering (ca 5 %) av noe av 
overskuddet fra 2021 til jenteløftet. 
 
Vi ønsker at klubben setter av 25’ til en buss for damelaget + ungdommene sin treningsleir til 
Gøteborg i mars for å fremme samholdet og det sosiale. 
I år er det påmeldt 25 – 30 ungdommer/damer og neste år håper vi på 40 – 50 og deretter en fin 
økning pr år. 
 
Ønskelig at treningsleiren blir en årlig happening for jente ungdommene i klubben og damelaget for å 
sikre: 

1. intro. fra barn til ungdomsfotballen 
2. Enklere mulighet for hospitering mellom årgangene 
3. Smidig overgang mellom ungdom-/damelaget 
4. Økt sosial trivsel/samhold/nettverk for at ungdommene blir lengre i fotballen på Nesodden 

 
 
Styrets innstilling: Anbefaler det årlige møtet å stemme for denne saken. 
 
 

Sak 8 - Valg: Innstilling fra valgkomiteen inklusive sportslig utvalg 
 
Valgkomiteen har følgende innstilling til styre i Nesodden IF fotball 2022: 

1. Arne Kyrkjebø velges for 1 år til som styremedlem - gjenvalg 

2. Lars Petter Flåtten velges for 2 år som styremedlem – nyvalg 

3. Morten Krontveit velges for 2 år som styremedlem - nyvalg 

4. Lars Neerbye velges for 1 år som styremedlem - gjenvalg 

5. Terje Trym Rustad velges for 1 år til som varamedlem - gjenvalg 

6. Kristian Myrstad velges for 1 år som varamedlem - gjenvalg 

 

Styreleder Pål Breen, samt Styremedlemmene Lars Smith og Gry Martens Meyer, er ikke på 

valg og sitter dermed i 1 år til i sitt ansvarlige verv. 

 

Ine Hope Karlsen og Håvard Krogstadmo trer ut av styret i 2022. 

 

 

Innstilling til ny valgkomité: 

Roger Sollied Johansen, velges for 1 år til som medlem - gjenvalg 

Liv Fagernes, velges for 1 år til som medlem - gjenvalg 

Petter Garder, velges for 1 år til som medlem - nyvalg 

 

Valgkomiteen for 2021/2022 som har bestått av Roger Sollied Johansen, Liv Fagernes og 
Frederik Lund Vang (Petter Garder som stedfortreder). 
 
 
 



Vel møtt 

 

Hilsen  

Styret i fotball gruppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


